
  Brukerutvalg institusjon 
Sted: LMT Møtedato: 

09.03.2022 
Referatdato: 
 

 
Visjon Sortland 
Kommune: 
 
Sammen om velferd og 
utvikling i Vesterålen 
 
Verdigrunnlag: 
 
Trygghet og respekt 
Humør og entusiasme 
Åpenhet og ærlighet 
 
 

Saksliste: 
1. Gjennomgang av referat 

forrige møte 
2. Velkommen til nye 

medlemmer.Gjennomgang 
av rutinen for 
brukerutvalget 

3. Planlegge pårørende-kaffe 
vår-22 

4. Status covid institusjon 
5. Evt. 

Deltakere:  Møtt: 
Sture Jacobsen x 
Siv Pareli x 
Ulf Johansen - 
Birgit Davidsen x 
Brynjar Berntsen x 
Inger-Lise Markussen x 
  
  
  
  
  

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

1  Referat fra møte 11.11.21 gjennomgås Siv 
2 Sture gjennomgikk rutienen. Referat etter møte sendes kommunalsjef og medlemmene for 

gjennomlesning og tilbakemelding før det legges ut på kommunes hjemmeside. 
Link til rutinen for brukerutvalget : 
https://x09.ksx.no/system.php?item=1400&ok=pj41n8bxw3rks50 
 

 
Sture 

3 Planlegger og inviterer til pårørende kaffe mandag 04.04.22. Brukerutvalgets medlemmer 
er verter. Siv booker kantina, bestiller kaffe og kaker. 
Legger ved invtasjon i dette referatet og ber om tilbakemelding på om det ser greit ut. 
Saker til møte: Nytt sykehjem. Vaskeri. Uteområder. Mottak av nye pasienter. 

 
Siv 

4 Corona i institusjon: smitte på 3 avdelinger på lmt samt på Håløygtunet. Ingen pasienter 
har så langt vært alvorlig syke. Regner med at rundt 50% av ansatte har vært syke så langt. 

 

5 Litt info om nytt sykehjem. Det bygges i første omgang 32 plasser men med 
utvidelsesmulighet. Anbudet er gått ut med frist, det er kommet 4 anbud inn. Estimert 
åpningsdato er jan-25(det skal være 3 mnd prøvedrift forut før pasienter flytter inn) 
Håløygtunet legges ned når det nye settes i drift. 
 
Alarmanlegg: lang og spesifisert anbud på nytt alarmanlegg. Det er underskrevet kontrakt 
nå. Anlegget vil inholde en del nye funksjoner bla.roomate og nøkkelbrikke til hver pasient 
slik at rommet er låst for alle andre enn pasienten og personal. 
 
Vaskeri: enda innkjørings utfordringer. Vaskeriet har hatt tilsyn/oppfølging fra lilleborg 
som har sett på mengde tøy i maskinene, mengde vaskemiddel og vasketemperatur, det skal 
nå være foretatt en justering på alle disse områder. Det er veldig mye umerket pasient tøy 
på lintøylagret. 

 

https://x09.ksx.no/system.php?item=1400&ok=pj41n8bxw3rks50


Besøkstider institusjon: Det er satt besøkstid i institusjon mellom kl 10 -19 hver dag. Det 
synes utvalgets medlemmer er greit med tanke på måltider og stell. Informerte om at 
avtaler om andre/lengre besøk kan gjøres. 
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