
Referat fra møte i bruker/pårørende utvalget for Smøla sykehjem og       
hjemmetjenesten, 06.09.2021 kl.16,00 på Rådhuset. 

Tilstede: Unni Betten (verneombud sykehjem ),Merete Stensø( verneombud hjemmetjenesten), 
Oddvar Lura , Merete Hofstad, Åge Buskenes, Heidi Berland( avdelingsleder Smøla sykehjem)og 
Inger Lise Lervik (Enhetsleder helse)


Meldt frafall: Mariann Nuncic, Wigdis Wollan og Gunvor Folde( avdelingsleder hjemmetjenesten)


Sak 1.Demenskoordinator , framdrift ,kartlegging og framtidig hjelpebehov ? 
          Mulighet for å få stillingen hjemlet i Smøla kommune. 

Enhetsleder kunne meddele at fungerende Demenskoordinator Kari Lie, går av med pensjon i 
løpet av høsten.Det er lagt ned et betydelig arbeid fra hennes side i oppstartsfasen for stillingen - 
og et godt forarbeid for videre oppfølging.

Smøla kommune har lovpålagte stillinger i Ergoterapaut og Demenskoordinator .


 Enhetsleder har 100% Ergoterpaut med Demenskoordinator funksjon i samme stilling ,som 1 
prioritet foran høstens budsjettforhandling.Og målet er derfor å ha denne stillingen bemannet fra 
januar 2022.


Sak 2. a, Utvendig vedlikehold Smøla Sykehjem 
               Info fra avdelingsleder sykehjem: 

          Det ble dessverre for liten tid til gjennomgang med vaktmester før ferien tok til.

Enhetsleder ba derfor om at avdelingsleder tar kontakt med Teknisk vakt og beredskap ,for 
gjennomgang av vedlikeholdsplan. Dette gjelder maling av terrasser etc., her kan nevnes 
sansehagen som synlig og eneste mulighet for utendørs aktivitet for enkelte beboere,og  det gjør 
dette til  en viktig sak.


           B, avvikling sommerferie  
Det har til tider vært utfordrende også denne sommeren, men tiltak som ble effektuert fra 
kommunens side like før ferien,: som økt lønn for fast ansatte for ekstra vakter etc.avhjalp en del 
av situasjonen .Det har dessverre ikke løst seg med flere helsefagarbeidere , men tiltak arbeides 
det aktivt med. Avdelingsleder roser dyktige ansatte, og ferievikarer .

Gode tilbakemeldinger fra bruker av hjemmetjenesten .


Sak 3. Endring fra kommunal hjelp, til privat (pga personalmangel) i hjemmetjenesten. 
           Gjelder i hovedsak for renhold.Hvordan fungerer det? 
           Info fra Enhetsleder: 

Mangel på arbeidskraft har tvunget hjemmetjenesten til å endre rutiner for hjelp til praktisk bistand 
for de friskeste hjemmeboende.Dette har medført at hjemmeboende med praktisk bistandsbehov 
( vask av gulv etc.) ikke har mottatt hjelp til det i sommer. Enkelte, har pårørende som kan hjelpe 
til.

Det er kommet inn en skriftlig klage på etatens gjennomføring av tiltaket.Enhetsleder har 
videresendt klagen til statsforvalteren i fylket. 


Sak 4.Eventuelt. 
          Referatsaker/ oppfølginger fra forrige møte. 
          ( v/kommunalsjef Ingeborg Dyrnes) 
          TT kort, løsning for skyss ,for rullestol brukere. 

 E-post fra fylkeskommunen 23.juni gir melding om at de ikke har anledning til å gi dispensasjon 
for kravet om takstameter i drosje for TT kjøring. De jobber med saken, men sier det vil ta tid.

Bruker ønsker at vi henvender oss direkte til Smøla taxi , for å event.avklare om installering av 
takstameter kan kostes av kommunen, eventuelt i samarbeid med andre aktører.




Leder i utvalget henvender seg til Smøla taxi.


Omsorgsboliger , Innsmøla . 
Enhetsleder Inger Lise Lervik, orienterte om en høyst uventet melding ang.oppstart av bygging av 
nye omsorgsboliger. 

Smøla formannskap har som forslag å utsette oppstart av bygging til 2024.

Det vil si at de nye boligene kanskje ikke blir ferdigstilt før 2027.

Utvalget,ansatte og enhetsleder mener dette er helt uakseptabelt.

Mange av de som har behov for nye omsorgsboliger, er pr. I dag , leietakere på 
pensjonærboligene.

Her er byggningsmasse i en slik stand at det er nesten på grensen til beboelig.

Lekkasjer og muggsopp.Heiser som er ute av funksjon, og det i et bygg med tre etasjer.

Smøla kommune må belage seg på store vedlikeholds kostnader om bygging av nye boliger blir 
utsatt.

Vernerunde ble heller ikke tatt i sommer ,pga av forventet byggestart i løpet av 2022.

Pr i dag er det 16 beboere, som dette eventuelt kan få store konsekvenser for.


Enhetsleder tar kontakt med prosjektleder Rolf Torvik, i forkant av 3parts (tillitsvalgte,ledere og 
ansatte)  samarbeids møte i uke 37.


Prosjekt, rekrutering av helsepersonell . 
Brukerutvalget er veldig fornøyd med tilbakemelding fra Smølas politiske ledere, som var raskt ute 
med å ta tak i problemet i formannskap og kommunestyret før sommerferien.Også Kommunalsjef 
Ingeborg Dyrnes, har gitt skriftlig tilbakemelding på hvordan Smøla kommune skal jobbe videre og 
prioritere   rekrutering til helsefagyrket.


Vi har fått tilbakemelding på at arbeidet pågår . Viktigheten av videre prioritering understrekes ved 
tilbakemeldinger fra verneombudene og enhetsleder. 


*Det ble ellers nevnt en helt utrolig praksis fra samfunns sikkerhet og beredskap ,som  bla låner ut 
spesialsenger ved sykdom.Hvor Smøla sykehjem ønsket å kjøpe en pent brukt spesialseng, fikk 
avslag pga.lovmessig krav til at de heller skal destrueres.

Forstå den som kan.*


Felles Pårørende/bruker møte i November? 
Vi prøver å få til et åpent fellesmøte igjen i år.Merete og Mariann ser på hvor og hvordan det 
eventuelt kan arrangeres.

Tema: Forventnings avklaring.

          Hvilke omsorgstjenester forventer vi av Smøla kommune framover?


          Er tilbud ,og forventning likt?


ref.Merete Hofstad. 


           


