
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 
31.01.22 KL 16:30 på Rådhuset, kommunestyresalen. 

 

Til stede; Inger Lise Lervik, Merete Stensø, Unni Betten, Oddvar Lura, Åge Buskenes, Heidi 
Berland, Iselin Svenning og Mariann Nuncic (referent). 

 

Saksliste 
 

Sak 1. Referatsaker 
- Mariann leser opp skriv fra Merete. 
- Kommet på plass en sykepleier med lokal forankring melder Inger Lise. 
- Ungdommene som jobber mister vi lett pga for mye ansvar legges på dem. 

Grunnbemanning må på plass/økes for å få plass en mentorordning. 
- Staten må jobbe for flere studieplasser for sykepleien, det er ikke nok foreløpig. 

Desentralisering av studier kan hjelpe mye! Viktig å legge til rette med praksis i 
hjemkommunen. 

- Primærkontaktordningen fungerer best i hjemmetjenesten og hos langtidspasienter, 
men vanskeligere med de som er inn og ut på kortids. Da er primærkontakten 
rombasert. 

 
Sak 2. Orientering fra enhetsleder Inger Lise  

- Vi kan bli MYE bedre på brukerundersøkelser. Ivaretatt.no heter en webside med 
undersøkelse som vi håper flest mulig kan fylle ut. Vi prøver å dele informasjon om 
denne slik at vi får inn mest mulig data. Facebook, Smøla kommunes hjemmeside og 
hjelp med IPAD på sykehjemmet. Brosjyre ut hos de på hjemmetjenesten. 

- Lurt å ha epost adresse til pårørende for å få ut informasjon. 
- Demenskoordinator må kontaktes fra fastlege eller bruker for å kartlegge/ta en prat 

om hva en kan hjelpe med. Hanne Roksvåg er for tiden demenskoordinator. 
- Ordning for dagaktivitet begynner å falle på plass med bevilget midler til 

bil/mannskap! 
 
 
Sak 3. Innkommende saker fra pårørende 

- Er tatt direkte med enhetsleder før møtet.  
- Kan alltids bli bedre på å imøtekomme pårørende på besøk og gjenta at det er lav 

terskel for å ta kontakt om det skulle være noe.  

Sak 4. Rekruttering til utvalget; noen trekker seg, andre går ut av naturlige årsaker. 

- Mariann sender ut brosjyren på mail til alle på møtet og den deles ut til alle brukere. 
- Sykehjem prøver å snakke med pårørende som er innom, samt henge opp skriv. 

Allerede publisert på facebooksiden. 



Sak 5. Forberedelse til årsmøte i februar/mars 

- Ønsket møtetid fra kl. 13-15. Mulig møtedato mandag 14.03.22. Vi får se 
smittesituasjon mtp åpent møte. 

 
Sak 6. Eventuelt 
      -      TT kort ordningen; fortsatt ikke bil for rullestolbrukere på Smøla. På stedet hvil..          
             Det kommer bil fra KSU for å kjøre rullestolbrukere på blant annet fysio.  

- Nå har Smøla 60 TT kort, men det skal ned til 49 stk. Dermed får ikke alle som vil ha!! 
 


