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 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

1  Referat fra møte sept-19 gjennomgått Sture 
2 Besøk i pandemien: 

Institusjonen fulgte rådene fra Fhi når det gjaldt besøksordninger inn i avdelingene. Råd/ 
restriksjoner ble stortsett godt mottatt av pårørende/besøkende. Noen klager ble mottatt, en 
sak ble tatt  til media. 
Når det gjelder informasjon ut til pårørende oppleves den i å ha vært grei, det var varslet i 
tide og nok. Det å benytte sms/mms når de aller fleste pårørende  raskest.  
Pandemitiden med besøksrestriksjoner/nedstegning har vært tøft for pasientene og 
pårørende. 
Det har ikke vært påvist smitte i institusjon eller blant ansatte så langt. 
 
Aktivitet i pandemien: 
Aktiviteter: styrt av avdelingens ansatte /streaming/ trimsyklene m/film/ 
grillhytta/resturantbesøk.Etablert med minst 2 faste fellesaktiviteter ukentlig i alle 
avdelingene. Aktivitetsgruppa i gang med evaluering av rutinen fysiskaktivitet. 
Frivillige tilbake fra september-21. 
 
Fremover: 
 Det ble snakket om at det er ønskelig å utnevne/merke en ansatt som har hovedansvar på 
hver vakt i avdelingene. Vil være lettere å vite hvem besøkende skal henvende seg til ,og 
denne personen har også et hovedansvar for å påse at aktiviteter gjennomføres. 
Viktig å se og ha en liten samtale med hver enkelt pasiet på hver vakt.Fokuset bør være det 
gode møtet/samtale – ønske om at dette løftes frem som et kriterie ved ansettelser inn i nytt 
sykehjem. 
Viktig at hagene er skikkelig klippet og stelt om sommeren slik at det er trivelig å være ute 
Informerte litt om nye investeringer som er kommet med ,,koronamidler,, spesielt på 
uteområdet.Avdelingene har fått  trimsykler med sykkelfilmer gjennom Sortland. Det 

 



kommer også nye store Tv for å bedre opplevelsen med streaming av konserter o.l. 
 
 
Ny kjøkkensjef / aktivitet i ernæringsgruppa/kjøkkenansvarlig, revisjon av rutiner godt i 
gang. 
Palliasjonsgruppa starter revidering vinter-22 
 
 

3 Møte frekvens  
Pårørendekaffe: februar og september. Planlegger pårørendekaffe som oppsatt i februar-
22.Kaller inn til planleggingsmøte i januar.  
Det er enda en jobb å gjøre med å få kontakt med/bli kontaktet av pårørende. Usikkerhet 
rundt om alle pårørende kjenner til brukerutvalget. Når pårørende  tar kontakt har det oftest 
vært om negative saker. 
 

 
Siv 

4 Bør være 3 pårørenderepresentanter : Vi skal forsøke å rekrutere inn 2 nye medlemmer. Tar 
opp i enhetsledermøte om det er noen aktuelle å spørre. Et forslag kom på bordet. 
 

Siv 

5 Nytt vaskeri : Sture redegjorde litt om årsak og anbudet med nytt vaskeri. Vi er enda i 
innkjøringsfasen og det må fortsatt jobbes med rutiner for at tjenesten skal bli god nok. Det 
er en del avvik som det jobbes med. 
Litt om budsjett: Budsjettet er ikke banket enda men det ligger ingen føringer for kutt 
eller endringer i forhold til dagens drift.   
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