
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 

8.JUNI.2020 KL 16.30 SMØLA SYKEHJEM 

 

Til stede; Merete Hofstad, Merete Stensø, Wigdis Wollan, Unni Betten, Oddvar Lura, Inger 
Lise Lervik, Synnøve Jota Gulla (stedfortreder for H. Berland) og Mariann Nuncic (referent). 

Meldt frafall; Åge Buskenes, Synnøve Restad og Gunvor Folde. 
 
Vi følger rådene fra Helsedirektoratet/ Smøla Kommune, og møterom er klargjort etter 
forskriftene. 

 

Saksliste 
 

Sak 1: Covid19, Info fra Enhetsleder. Erfaringer fra tiden som har vært, og om veien videre. 
 
Litt hektisk start, og muligens vanskelig periode for pårørende som ikke kunne komme på 
besøk. Opplever stor tålmodighet. Heldigvis ingen tilfeller på Smøla. Skremmende med 
rapporter fra utlandet. Godt jobbet i hele Smølasamfunnet med å holde restriksjoner. 
«Korona-telefon» var et godt tiltak for å få ut informasjon (spesielt praktisk til de som hadde 
spørsmål), og den fungerer ennå som en oppfølgende tjeneste ved å ringe for eksempel 
ensomme brukere. Det ble opprettet eget legekontor for de med luftveisinfeksjoner. Kun 
noen få som ble isolert.  
Til å begynne med var det en del fravær blant personale pga karantene og restriksjoner ved 
forkjølelse, men dette gikk seg heldigvis til. Bevisstgjøring i samfunnet med håndvask og 
ellers renhold, dette blir forhåpentligvis videre oppfulgt. 
Skryt til vaktmestere som har stått på i perioden, med å bygge kontor og ellers tiltak som 
måtte til.  
Det må opplyses bedre om besøkskontroll nå, det oppleves besøk som ikke er meldt inn. 
Kommer uanmeldt på døren og noen andre har trolig åpnet for dem. 
Eget budsjett for koronatiltak (ekstra personell ++) som blir innmeldt og dette skal gis som 
tilskudd tilbake til kommunen. 

Sak 2. Pårørendetreff for de som har sykdommen Demens (Ny dato?) 
 
Fysioterapeut Kari Lie blir demenskoordinator pga ledig kapasitet. Hun vil jobbe med 
oppfølgning og fange opp/kartlegge brukere. Oppsøkende tjeneste ut i felten. Det er blitt 
mer oppfølgning i hjemmene og det er mer struktur på kartlegging ellers. Pasientgruppen 
har forandret seg. Ny dato kommer når Kari har fått satt seg inn i tjenesten. Det må i samråd 
med kommune/hjemmetjeneste kartlegge hvor stor stilling som trengs og hvilke tiltak som 
kan brukes.  
 



Sak 3. Frivillighetskoordinator, muligheter for tverrenhetlig samarbeid? 

Laila Skaret er veldig positiv til at helse, idrett og kultur kan samarbeide. 

Frivillighetssentral er kanskje et bedre ord vi kan bruke for å koble disse tjenestene sammen. 
Vi kan skrive en henstilling fra utvalget om vi har mange som vil stille opp og mange som har 
behovet, men det trengs en koordinator til å strukturere alt dette.  
Vi prøver å avtale med Laila Skaret og Lillian Langset om veien videre. Muligens også koble 
på noen i Livsløpsutvalget, forslag om Synnøve Jota Gulla. 
Litt informasjon fra Lillian Langset er vedlagt med referatet. 

 

Sak 4. Eventuelt. 
 

Omsorgsboliger;  
Fortsatt i planleggingsfase og vurdering av tomt. Foreløpig er plassering ved kortidsavd mest 
aktuell. Brukere savner kommunikasjon og å få komme med innspill. Men det er satt ned 
utvalg for å finne frem til beste plassering, byggestruktur og tjenestetilgang. Det må være 
bemannet 24 t og muligens slå sammen tjenester, for eksempel nattevakt ved 
sykehjemmet/boliger. Det virker som om prosessen vil gå litt fortere nå fremover.  
 
 

 

Neste møte er mandag 7. september kl. 16.30 på Rådhuset. 


