
 
Referat brukerutvalg hjemmetjenesten 
 

Sted: Biblioteket LMT Møtedato: 
08.09.2021 
Referatdato: 
22.09.2021 
Referent: EE 

 
Visjon Sortland 
kommune: 
 
Sammen om velferd og 
utvikling i Vesterålen 
 
Verdigrunnlag: 
 
Trygghet og respekt 
Humør og entusiasme 
Åpenhet og ærlighet 
 
Visjon 
Hjemmetjenesten: 
 
Vi ønsker å bidra til 
trygghet, verdighet og 
gode dager. 

Saksliste: 
1.Referat forrige møte 
2.Informasjon fra 
kommunalsjefen  
3.Innspill fra 
brukerrepresentantene 
4.Eventuelt 
 

Deltakere: Møtt: 
Unni Glad x 
Elin Ridola x 
Jonn Arthur Aas x 
Sture Jacobsen x 
Eirin Edvardsen x 
  
  

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 
 

Ansvarlig 

1 Referat møte 05.05.2021: Ingen kommentarer 
 

 

2 Informasjon fra kommunalsjefen: Utfordrende sommeravvikling mtp. bemanning. Lite 
søkere og få faglærte vikarer. Smitteutbrudd av corona og flere ansatte/ vikarer måtte i 
karantene. Noe reduksjon i tjenesten praktisk bistand.  
 

 

 Nye lokaler til Hjemmetjenesten, i nytt sykehjem: Mulig ekspropriering av tomt. Etter 
planen i gang ila. nov/ desember 2021. Byggestart april 2022. Tidsplan sendt Husbanken. 
Ferdig ca. 2024. 
 

 

 Coronahospital avsluttet i juli/ august 2021. Korttidsplasser for coronasyke, som ikke var 
innlagt sykehus. Leil. sagt opp. Ikke vært i bruk. 
 

 

 Gjenåpning av kantinen tors 09.09.21. Gjennomført ROS analyse ifht. smittefare corona. 
Brukere må være fullvaksinerte. Gradvis åpning ifht. lørdagskafè. Åpent for begravelser. 
 

 

 Evaluering handling Joker: Gått greit. Joker økt sitt utvalg, etter tilbakemeldinger om 
ønskede varer fra brukerne. Noen brukere har ikke ønske om å handle der. Vært noen 
utfordringer ifht. personalet fra Joker, ved levering av varene. Kommer ikke inn. 

 

 Avsluttet kl. 22.30 vakt: Hjemmetjenesten har noen år hatt en vakt som gikk til kl 23. 
Denne ble først redusert til kl 22.30, så tilbake til kl 22, da behovet har opphørt. 

 



 
3 Innspill fra brukerrepresentantene: Diskusjon rundt klesvask hjemme hos brukerne. 

Tømmes lommer? Erfart at papir og div. andre gjenstander har blitt med i vask. Det 
informeres om at Sortland kommune erstatter, dersom det er avklart at det er tjenesten som 
har feilet. Mere opplæring på personelet? 

 

 Spørsmål om venteliste på omsorgsboliger? Kommunalsjefen informerer om at dette er 
behovsprøvd. 

 

 Nettsiden til Sortland kommune: Vært problemer med å finne søknadsskjema. Dette er 
utbedret. 

 

 Behov for hørselshjelpere. Unni Glad tar kontakt med leder i HLF Vesterålen for å avklare 
om de kan være behjelpelig. Hun informerer og om at hun selger batteri til høreapp. 

 

4 Nytt møte onsdag 24.11.2021 kl. 13-14.30 
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