
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 

9.MARS.2020 KL 16.30 SMØLA SYKEHJEM 

 

Til stede; Merete Hofstad, Merete Stensø, Wigdis Wollan, Unni Betten, Åge Buskenes, 

Synnøve Restad, Oddvar Lura, Inger Lise Lervik og Mariann Nuncic (referent). 

Frafall; Heidi Berland og Gunvor Folde. 

 

SAK 1: Frivillighetskoordinator/Demens koordinator.  

Hvordan kan brukerutvalget være en pådriver for å få det inn i økonomiplanen? Muligheter 

for samarbeid med flere etater feks Kulturetaten. Det er flere instanser som arbeider for 

dette, kan vi ha fått til et samarbeid? Vedlegger «aktivitet, fritid og god helse» som Mariann 

Nuncic har tatt med.  

 Det bør være en kommunal aksje for å gjennomføre dette. 

 Samarbeid med andre etater kan fungere godt. 

 Kommunen har allerede et vedtak på at dagtilbud skal gjennomføres. Det praktiseres, 

men det fungerer dårlig som en felles arena. Bøygen er skysstilbud til brukere. 

 Brukerutvalget bør legge påtrykk til formannsskapet, med uttalelser fra Inger Lise 

Lervik (Helse), Laila Skaret (Kultur) og Lillian Langset (Folkehelsekordinator). 

 Ansvarlig for gjennomføring er Merete Hofstad og Mariann Nuncic. 

 

SAK 2: Pårørende treff, kan vi arrangere det før sommeren?  

 Gjelder i utgangspunktet pårørende for de med demens. 

 Forslag om treff tirs 9.juni kl. 17 på Helsesenteret. Gunvor Folde og Guri Solvang 

organiserer dette, med hjelp fra Inger Lise Lervik. Vi stiller oss positiv til dette.  

 Det er viktig for pårørende å møte hverandre, dette kan hjelpe med å bryte ned 

barrierer. 

 

SAK 3: Informasjon fra enheten ved Inger Lise Lervik.  

 Mye tiltak vedr Coronasmitte. Krig om ressurser. 

 Bekymret for bemanningen, siden sykefravær er bortimot 30 % allerede. Situasjon er 

allerede krevende. 

 Bedre føre var-prinsippet. Det er ordnet med beskyttelsesutstyr hvis personell må ut 

for prøvetaking.  

 Det frarådes håndhelsing og klemmer fra folkehelseinstituttet. 

 Det er to lærlinger pr idag, de som har søkt får plass. 



 Ønsker å finne en mer helsefremmende turnus og jobber med en løsning her. Det er 

for stort press på pleiere i flere etater. 

 Det hender at pleiere må gå doble vakter. Forrige helg manglet det 11 vakter pga 

sykefravær. 

 Kortidsavd fungerer som før. Det er 10 senger (det brukes pr i dag 4 senger). Presset 

er gått ned. 

 Kriterier for inntak finnes på Smøla Kommunes hjemmeside. 

 TT kort (taxikort) begrenses fra fylkestinget pga nedskjæringer fra staten.  

 Det er mye kurs som tilbys ansatte, både obligatoriske og frivillige. Alle er kurset i 

palliasjon. Dette gjelder faste ansatte og vikarer i kommunen.  

 Oppdelingen av avdelinger fungerer godt, og ansatte har mer oversikt.  

 

SAK 4: Eventuelt. 

 Medborgeransvar; vi alle kan ta en telefonsamtale med Gunvor Folde eller vakta om 

vi er bekymret for en medborger, uansett om de er inn i systemet eller ikke. 

 Bygging av omsorgsboliger; prosessen oppleves som treg og det savnes mer 

informasjon. Man ønsker også å komme med innspill. Ingeborg Dyrnes er leder av 

byggekomiteen, mens Camilla Moe Betten er prosjektleder. Vi sender en 

henvendelse om framdriften i prosjektet. Wigdis Wollan er med i byggekomiteen. 

Merete Hofstad og Mariann Nuncic utarbeider et skriv her.  

 Unni Betten ordner med at informasjon om primærkontakt blir delt ut til alle 

brukere. 

 

 

Neste møte er mandag 8. juni kl 16.30 på Rådhuset. 


