
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 

08.09.2020 KL 16.30 SMØLA RÅDHUS 

 

Til stede; Merete Hofstad, Merete Stensø, Wigdis Wollan, Unni Betten, Oddvar Lura, Nina 

Rosvoll, Synnøve Jota Gulla (stedfortreder for H. Berland) Kari Lie, Camilla Moe Betten og 

Mariann Nuncic (referent). 

Meldt frafall; Inger Lise Lervik, Berit Hagen, Åge Buskenes, Synnøve Restad og Gunvor Folde. 

 

 

Saksliste 

 

1.Leder i byggekomiteen for omsorgsboliger, Camilla Moe Betten orienterer ang. framdrift 
for omsorgsboliger. 
Bestilt 24 leiligheter med diverse funksjoner og tjenester ellers. Utkast på tegninger klare og 
det bygges i flukt med dagens sykehjem. Ønskelig med felles møteplass/aktivitetsrom 
mellom boliger og sykehjemmet. Kalles «hjerterommet». Leilighet for pårørende og ansatte 
er også medregnet i bygget. Treningsrom og egne rom for frisør/fotpleie er knyttet til 
hjerterommet. Felles stue i hver etasje. Pensjonærheimen skal etter hvert saneres. Utvalget 
er med på innspill i stikkordsform på spørsmål fra byggekomiteen; 
-Innhold leiligheter/uteområde/fellesareal? Max husleie? 
-Hva gir beboere en opplevelse av trygghet? 
-Hvordan inkludere brukere? Hva er viktig for meg? 
-Hvordan inkludere/gi pårørende muligheter til å bidra i omsorgen? 
(Se vedlagte bilder) 
 
Det bør ellers tenke på utvidet parkering og at det skal være praktisk mtp brøyting ol. 
 
Ellers er kjøkkenet ved sykehjemmet ute på anbud til ombygging. Planlagt oppstart januar 
2021. I denne forbindelse må gangen til pensjonærheimen, samt uteområdet, tenkt 
avstengt. Produksjon av mat og utlevering skal fortsette som før fra annen lokalitet. 
 
Komp pro er et flott verktøy mellom brukere/pleiere/pårørende! Man kan sende bilde, ha 
videosamtale og ellers legge inn avtaler ol. Det er en skjerm som kan både kjøpes privat 
og/eller tildeles hjelpemiddel(?). Veldig enkel i bruk for de som ikke håndterer eller 
smartskjerm. Har kun en knapp. Bruker kan kun ta imot samtale, bilde og avtaler.  
 
 
2.Demenskoordinator Kari Lie, orienterer om arbeidet hun er i gang med. 
Ny rolle for henne og jobber ennå med å samle inn/kartlegge brukere i kommunen. Samt 
undersøke hva slags tjenester de med diagnosen har pr i dag. Det er ikke lovpålagt å ha en 
koordinator, men de med demens har lovpålagte tjenester fra kommunen. Ønsker å starte 
en dagaktivitet for disse, men det er kommunen som har ansvaret for skyss. Dessverre er 
dette også bøygen for å gjennomføre tilbudet. Ellers er aktivitør på plass for tilbudet. Kan det 



være en mulighet å flytte rundt på aktivitøren? Tenker alternativt ang plass og flere 
lokaliteter i kommunen.  
Smøla er god på tverrfaglig samarbeid. Skulle ønske vi hadde ergoterapeut.  
 
 
3.Info fra Enhetsleder Inger Lise Lervik 
Ikke til stede i dag 
 
 
4.Gjennomgang av forslag til brev til adm. og politikere for behovet, og om hvordan 
eventuelt frivillighetssentral kan realiseres, ved Merete Hofstad 
Alle fikk utdelt et eksemplar til gjennomgang og siden vi fikk dårlig tid, kunne de som ville gi 
tilbakemelding pr epost til Merete.  
 
 
 
5.Eventuelt. 
-Virtuell avd har ikke vært operativ siden juni pga mangel på ressurser/bemanning.  
 
 
 
Nytt møte blir 18.januar 2021 ved Smøla Sykehjem. 
 

 


