
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 

09.03.21 KL 16.30 «MØTEPLASSEN» 

 

Til stede; Merete Hofstad, Merete Stensø, Unni Betten, Oddvar Lura, Nina Rosvoll, Camilla 

Moe Betten, Inger Lise Lervik, Berit Hagen, Åge Buskenes og Mariann Nuncic (referent). 

 

Saksliste 

 

Sak 1 - Evaluering av utvalget (er det for stort? for få møter? fremdeles for lite synlig? Å 
ikke ha politiker i utvalget, har det betydning?) Informasjon til brukere / pårørende, 
hvordan gjøre det bedre? 
 
Merete refererer fra sist møte i september 2020.  
 
Selvsagt har det vært et spesielt år, men hva kan vi gjøre for å bli mer synlig? Forslag; henge 
opp mer synlige plakater på rådhuset, sykehjemmet og på senteret. Reklamere på 
Smølapuls? Reportasje i TK? Fortsette med innkalling på fb-siden til sykehjemmet. 
 
Det er litt synd at vi ikke har politiker i utvalget lengre, og det fører til at utvalget må sende 
mer direkte henvendelser til livsløpsutvalget selv. 
 
4 møter i året er passelig.  
 

 
Sak 2 - Info fra enhetsleder Inger Lise Lervik. 
 
Det har vært tøft å forholde seg til stadige endringer i restriksjoner. Mye spørsmål fra 
frustrerte pårørende og vanskelige situasjoner med tiltak. Mange ansatte og pårørende er 
slitne. Mye ekstra og doble vakter på ansatte. Vaksinering av helsepersonell starter i dag.  
Flere brukere venter på vaksinering. Størsteparten av pasientene på sykehjemmet er 
vaksinert. Det er ikke anbefalt å gi full vaksine til de som har forventet kort levetid, alle 
pasienter er screenet av legen og tatt en beslutning på dette.  
 
Vi har vært heldig på Smøla så langt med kontrollerte smittetilfeller. 
 
Det er veldig fint med oppdatering på fb-siden til sykehjemmet. 
 
 
61 personer er pr i dag registrert med diagnosen demens i kommunen, men tallet er nok noe 
høyere av brukere som ikke er diagnostisert.  
Ikke alle blir fanget opp da det fortsatt er skambelagt med demens. Kari Lie jobber med 
kartlegging og «tester». Aller helst skulle vi hatt en ergoterapeut som oppfølging av disse 
brukerne. Pr i dag er det bare 50 % stilling som ergoterapeut i kommunen og det er 



dessverre lite attraktiv å søke på. Det er mer naturlig at en ergoterapeut har stillingen som 
demenskoordinator i tillegg. 
Det er 8 plasser på skjermet avdeling, men det er mange flere pasienter med demens på de 
andre avdelingene. 
 
Det er vanskelig å rekruttere nye ansatte av helsepersonell. Det mangles 6 
sykepleierstillinger pga langtidssykemelding etc. Det leies inn 4 stk pr i dag av vikarbyrå. 
Ingen søkere på sist utlysning. Utvalget kan rette en bekymringshenvendelse til 
administrasjonsutvalget om situasjonen.  
 
Enhetsleder ønsker en diskusjon med brukerutvalget på ekstratjenester de utfører pr i dag, 
og vi tar det opp på neste møte. Ressursbruken må fastsettes mer konkret. 
 
Ny jordmor blir Lise Brændeland og ny helsesykepleier (tidl. Helsesøster) blir Ann Sofie Furu. 
 
 
 
Sak 3 - Nye omsorgsboliger, er det i rute? Orientering fra Camilla Moe Betten 
 
Første utkast var altfor dyrt. De har tett dialog med Husbanken og ønsker å få utløst flere 
tilskudd. De tegningene som blir presentert nå er innenfor budsjett. Planlagt oppstart 
byggeprosess 2022? 
Nå er det totalt 24 leilighet fordelt på to etasjer. Et fellesareal for hver etasje. 
Tegninger er noe forandret iht krav fra husbanken. Fleksible rom ved «hjerterommet» for 
fotpleie, frisør, hvilerom og ellers for andre brukere som kommer til dagtilbud. Litt forskjellig 
størrelser på leilighetene og badene har et baderomskonsept som er spesielt tilpasset med 
mye håndtak og vendbare toalett.  
Heisen er lagt til midt i bygget ved trappeoppgang. Vaskerom i 1. etasje, i 2. etasje er det 
også pauserom og kontor for ansatte. 
Det er lurt med litt overbygg/skjerming over terrassene. 
Det savnes bodplass og det jobbes med en kjellerløsning. Hvor det også kan være tekniske 
rom.  
Det er ønskelig med et spa-bad i bygget, men foreløpig er det ikke budsjettert til dette. 
Parkering er tenkt lagt hvor pensjonærheimen ligger i dag. 
 
Det blir muligens lager for hjelpemiddel under terrassen over båre-rommet.  
 
Helsesti er planlagt rundt nybygget. 
 
 
 
Ellers har ingen gitt tilbud på ombygging av kjøkkenet. Nå er det tenkt som en opsjon ved 
bygging av omsorgsboliger. 
 
 
 
 



Sak 5 - Planlegge årsmøte 
 
Vi trenger et par representanter til utvalget og vi prøver å rekruttere via fb-siden til 
sykehjemmet og oppslagstavla for Smøla. 
Vi legger frem forslag om å avholde årsmøte 19.april, deretter ytterligere møter 14.juni og 
20. september. Vi ser an restriksjoner.  
 
 
Sak 6 – Eventuelt 
 
TT-kortordningen fungerer ikke helt bra. Smøla Taxi har en bil for rullestolbrukere, men den 
har ikke taksameter. Da man kan ikke kjøre på TT-kort med den. Utvalget undersøker med 
ordfører først, og evt sender en henvisning til fylket ang denne problematikken.  
 
 


