
 
Referat brukerutvalg hjemmetjenesten 
 

Sted: Biblioteket LMT Møtedato: 
30.11.2020 
Referatdato: 
14.01.2021 
Referent: Eirin 

 
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 møte 30.11.2020 
2.Diverse info fra 
kommunalsjefen 
3.Diverse info fra 
brukerrepresentantene 
4.Smittevern i hjemmene, 
vedr Covid-19 
5.En tredje 
brukerrepresentant? 
6. Eventuelt 

Deltakere: Møtt: 
Unni Glad Meldt frafall 
Jonn Arthur Aas x 
Sture Jacobsen x 
Eirin Edvardsen x 
  
  
  

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 
 

Ansvarlig 

1. Møtet 27.05.2020 avlyst, grunnet meldt frafall. 
Kommentarer til referat 20.02.2020: Tidsmåling ikke gjennomført. Saken nedstemt i AMU.  
Brukerrepr Aas tenker at dette kunne blitt et vanlig ledelsesverktøy, som måtte brukes 
fornuftig. Refererer til at dette benyttes i Hadsel kommune. 

Sture 

2. Kommunalsjefen informerer om ulike prosjekt kommunen er delaktig i: 
«Hverdagsmestring/ -rehabilitering»:  er vellykket. Lages plan og skal til evaluering. 
«Velferdsteknologi»:  jobbes det godt med og det videreføres ca 1 år til. 

Sture 

 «Leve hele livet»: skal lages plan. «Sammenheng i tjenester»: jobbes med Sture 
 Fallfare: Kommunen er obs på og setter tiltak hos brukerne ifbm. fallfare. Sture 
 Under pandemien erfares det at brukere i hjemmene er mye ensom. 

Pårørende som kommer hjem til jul, oppfordres til å gi beskjed til tjenesten. 
Info om nye lokaler til Hjemmetjenesten i 2023. 

Sture 

 Budsjett 2021: Ingen endringer.  
Demografisk kurve: Flere eldre fremover 

Sture 

 Høyt sykefravær i Hjemmetjenesten. Mange faktorer. Ansatte med luftveissympt. må holde 
seg hjemme, til neg. coronatest. Legger til rette for ansatte. Skal lyses ut tre 100 % spl. 
stillinger.  
Mange syke brukere i hjemmene, som krever sykepleiere  – terminalpleie. 

Eirin 

3. Har selv god erfaring med tjenesten. 
Ikke fått meldt noen saker fra pårørende. Kanskje brukerutvalget er lite kjent blant 

Jonn Arthur 



pårørende? Forslag om at vi inviterer media til neste møte, da det skjer mye positivt i 
tjenesten. 

4.  Det jobbes godt med og er stort fokus på smittevern i tjenesten. 
 

Eirin 

5.  Ny brukerrepresentant Elin Ridola, kommer fra neste møte. 
 

Eirin 

6. Neste møte ila. februar 2021 
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