
  Referat brukerutvalg Institusjon 
Kl 14-1530 
Sted: Lamarktunet 

Møtedato: 
14.5.2018 
Referatdato: 
14.5.18 
Referent: Kristin 
Dahlmo 

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

Saksliste: 
-Palliasjon 
-Ernæring 
-Aktivitet 
-Tilbakemeldinger fra 
brukerrepresentantenes møte med 
pårørende 

Deltakere: Møtte: 
Birgit Davidsen x 
Janne Strand x 
Ulf Johansen x 
Kristin Dahlmo x 
Eirin Strøm x 
Andrea Steinsvik x 
  

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 
 

Ansvarlig 

 Palliasjon –omsorg ved livets slutt, orientering om forbedringsarbeid v/Eirin Strøm 
Fokus på god lindrende pleie/smertelindring, omsorg for pasient og pårørende. Ivaretakelse 
av fysiske, psykiske og åndelige behov. Det er et mål at ingen skal dø alene på Institusjon. 
Tilgang til pårørendesoverom, ev flytte inn seng på pasientrommet. 2 sykehjemsleger, 
dyktig på lindring. 
Det er utarbeidet en rekke rutiner, bl.a: 
-Innkomstsamtale –«Min livshistorie» 
-innleie av fast vakt i for pasienter i livets sluttfase. 
-forberedende samtale med pasient/pårørende –trygghet med individuell plan med 
avklaringer. Hva er viktig for deg? 
-Pårørende inviteres til etterlattesamtale 
-Revidert rutiner for bruk av smertepumper 
Håndbok i lindrende behandling brukes som kompetanseverktøy –tilgjengelig i alle 
avdelinger. 
Kreftsykepleien har vært en stor ressurs ift palliativ pleie. Det skal gis opplæring til alle 
ansatte 

 
Egen gruppe 
ansatte som 
jobber med 
omsorg ved 
livets slutt 

 Ernæring, orientering om forbedringsarbeid v/Kristin Dahlmo 
Det er gjennomført opplæring i fagmøter og personalmøter til alle ansatte i måltidsmiljø 
etter innspill fra pårørendekaffe i januar. I tillegg er det høsten 2017 innført nye rutiner ift 
at alle pasienter skal ha ernæringsjournal og det settes inn tiltak ift beboere som har 
underernæring eller feilernæring 

Egen gruppe 
ansatte som 
jobber med 
ernæring 

 Aktivitet, orientering v/fysioterapeut Andrea Steinsvik og Kristin Dahlmo 
Det vises til oppsummert forskning i denne videoen: 
https://vimeo.com/235716604/c90196eb46  
Det er i forbindelse med «Piloten» satt ned arbeidsgruppe som  jobber med aktivitet i 
sykehjemmene. Mål for arbeidet er: Alle beboere skal få tilbud om individuelt tilpasset 
fysisk aktivitet daglig. Det skal gjennomføres 2 felles aktiviteter ift fysisk aktivitet 
ukentilig i alle avdelinger 
 
Brukerrepresentant tok opp at det er mangelfullt aktivitetstilbud i sykehjemmene (de som 

Egen gruppe 
ansatte som 
skal jobbe 
med tema 

fysisk 
aktivitet  

https://vimeo.com/235716604/c90196eb46


må ha individuelle opplegg). Beboerne må få gjøre det de kan ift dagliglivets aktiviteter. 
Brukerrepresentantene tilbys å delta i temagruppe aktivitet. Janne Strand deltar i dette.  

 Oppsummering etter brukerrepresentantenes «kaffemøte» med pårørende 7.5.: 
-Det oppleves som at det er forskjell i kulturer mellom avdelingene og hvor stor nærhet 
avdelingsleder har til avdelingen. 
-Variasjon mellom avdelingene mht måltidsstuktur.  
-Ønske om aktivitør for koordinering og planlegging av aktiviteter , opplæring for 
Institusjon. Forslag: en ansatt pr avd har det sosiale ansvaret/ansvaret for aktivitet  for 
avdelingen. Aktive ansatte forutsetter tilstedeværende leder. 
-tilpasset bestikk, stoler ol, vurdering hjelpemidler i avdeling v/ergoterapeut? Mange 
«slitne» stoler 
-tilgang til elektrisk rullestol  er et ønske. Kunne brukes til flere brukere v/turer etc… 
-organisere bruken av sykler, kan frivillige ta med seg beboere på egen hånd? Ønsker økt 
bruk av syklene 
-uteområdene er gode, men «bakkete» rundt Lamarktunet, begrenser bruken for de som er 
dårlig til bens. Stiler er begynt å gro til med gresstuer.  
-For lang avstand til nærmeste toalett når man er ute ( i korridor v/vaskeriet). 
-Ingen beboere var ute i det tidsrommet brukerrepresentantene var ute og så på arealene. 
-Godt fornøyd med grillhytta, potetåker, bærbusker etc…. 
-Høyne viktigheten av fysisk aktivitet 
-Det oppleves som at ansatte trekker seg tilbake til pauserom 
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