
Felles Gausdal/ledergruppa/bon/styring og dialog/brukerrådsmøter – referatmal 2007  

 

Gausdal kommune 
  
 

 

 

 

REFERAT FRA BRUKERRÅDSMØTE 

 
 Dato Tid 

Enhet Follebutunet 22.04.21 10:00-12:00 

Referent Ragnhild Hårstad 

Til stede Tilstede: Astrid Høgsveen, Inger Grethe Tøftum, Jan Oddvar Tangen, Inge 

Kampesveen, Bjørn Jensen, Inger Ellen Walhovd, Ragnhild Hårstad 

 

Fravær  

 
1. Referat fra forrige møte: 

Ingen kommentar til referatet 

 

2.  Hva er bra på Follebutunet og hva kan bli bedre? 

Det mye bra på Follebutunet.  

Det er veldig bra at ingen har blitt Coronasyke i løpet av pandemien. 

All ære og ros til alle på Follebutunet 

 

Det oppleves at det skal spares på alt, også på nattskjorter. Det refereres til episode med 

behov for hyppig skift. Det savnes informasjon om at pasienter må holde seg med nattøy selv. 

Det har blitt sendt ut e-post til alle ang. nattøy. Informasjon ble sendt til nærmeste pårørende 

19. januar 2021. 

 

Det oppleves at ressursene er knappe og urolige pasienter vanskeliggjør miljøet. 

Coronapandemien og smitteverntiltak er med gjør situasjonen utfordrerne. Det påpekes at det 

opplevdes likt før pandemien også. 

 

DET ER ET ØNSKE AT PÅRØRENDE KONTAKTER BRUKERRRÅDET. Skulle 

informasjon om hvordan kontakte brukerådsmedlem vært informert om sammen med navn? 

Enighet om at det er ok å sett opp e-post adresse til brukerådsmedlemmene.  

 

Rullatorer er støvete og skitne. Renhold av hjelpemidler er personalet sine oppgaver og de 

påminnes denne oppgaven.  

 

Primær og sekundærkontak funksjon fungere ikke som tenkt. Oppleves at det er dårlig 

informasjonsflyt og at den er mangelfull. 

 

Spørsmål om det spares på mat. Det medfører ikke riktighet, det har vært en gjennomgang og 

det er gjort endringer. På dager med suppe er det ikke dessert. Ukemeny henger oppe i 

avdelingen. Påpekes at smittevernstiltak medfører at pårørende ikke kan gå i avdelingen og da 

ikke ser menyen.  Det savnes å kunne steke vafler på onsdager, vi ser på hvordan dette kan 

gjennomføres. 

 

Spørsmål om hvordan det er med fysioterapi for pasienter i avdelingen. Fysioterapi gis etter 

behov og avsluttes etter individuell vurdering. Avdelingen følger opp trening der 
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fysioterapeut mener dette er riktig nivå. Gruppeaktivitet er positivt, og dette er en aktivitet 

som ønskes. 

 

Pårørende har kommet med innspill om innkjøp av en annen te-sort enn det avdelingen har.  

Det refereres til situasjon der pasient har vært i livets sluttfase og pårørende ikke har fått 

kommet inn før siste dag.  

 

Det oppleves fortsatt som en utfordring at det tar lang tid før klær kommer fra vaskeriet og til 

rett pasient, blir de borte?  

 

Spørsmål om desinfeksjon etter besøk blir gjøres ofte nok? Det er faste rutiner for når det skal 

rengjøres ekstra og desinfiseres.   

 

 

3. Regnskap 2020 

Inger Ellen Walhovd informerer om regnskap 2020. helse og mestring har et totalbudsjett på 

ca.90 millioner korner.. Coronapandemien har i 2020 bidratt til merforbruk og statelige 

overføringer kompenserer ikke for alt overforbruk. Omstillingstiltak, som omlegging av 

ordning med arbeidstøy, har ikke kunnet finne sted på grunn av årsaker utenfor Norges 

grenser. Leverandør av tøy prioriterer smittetøy fremfor arbeidstøy. Uforutsette utgifter i 

forbindelse med sykehusets praksis med utskrivningsklare pasienter er også en utfordring.  

 

 

4. Regnskap så langt i 2021 

 

Tall så langt i år viser at vi får et merforbruk også i år. Årsaken er mye det samme som for 

2020. det er Inger Ellen sin jobb å melde dette til politikerne.  

 

Spørsmål om kjøp av plass på Lillehammer helsehus og tildelingskontoret er en årsak til 

utfordringen. Det informeres det om tildelingskontoret har en koordinerende rolle og plass på 

helsehuset er en del av et interkommunalt samarbeid som Gausdal kommune deltar i. Det er 

ingen ekstra kostnader ved bruk av denne plassen.  

 

 

5. Fremtidens helse og omsorgstjenester 

Bakgrunn i den økonomiske situasjonen og en politisk bestilling. 

Det skal etableres en HDO-avdeling på Follebutunet. Dette prosjektet har et mandat i et eget 

vedtak i kommunestyret, sak 98/20 er det står at det skal etableres omsorgsboliger med 

heldøgns omsorg (etter SSBs definisjon, med døgnbemanning) i en avdeling ved 

Follebutunet. Istedenfor å legge ned plasser så gjøres noen plasser om til HDO.  

 

Et annet oppdrag er å teste ut forskjellige former for velferdsteknologi der et sett aktuelle 

teknologiske løsninger kan testes ut under kontrollerte forhold i HDO avdelingen. Ved å teste 

forskjellige løsninger i et miljø med personale til stede vil det kunne gi verdifulle erfaringer 

og skape trygghet på at og hvordan løsningene fungerer, før teknologien i større grad rulles ut 

brukes i andre avdelinger, bofellesskap / omsorgsboliger og private hjem. 

 

Hjemmetjenesten har også fått i oppdrag å se på sine tjenester for om mulig effektivisere. Det 

sees på oppgavefordeling om rett person er på rett plass i forhold til kompetanse.  

 

Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et lavterskeltilbud, 

og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. På dagsenter for personer 

med demens legges til rette for økt drift og plasser. 
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Det skal også sees på arbeidsplaner for å effektivisere driften gjennom å finne og prøve ut 

nye og mer effektive arbeidstidsordninger  

 

Mange ansatte ved tillitsvalgte og verneombud er involvert i arbeidet. 

 

Brukerrådet savner involvering av brukerstemmen for å kunne være med å jobbe mot det 

beste for pasientene.  

 

 

6. Eventuelt 

 

Sprinkling av sykehjemmet. Arbeidet ble begynt i bofellesskapet og vil jobbe seg videre til 

sykehjemmet etter hvert. Det er faste fremdriftsmøter hver uke. Det blir en del støy og støv i 

forbindelse med arbeidet. Erfaring så langt er at et meste blir ordnet ute og arbeidet 

koordineres så beboere slipper å være lenge ute fra egne leiligheter/rom. Det blir vasket 

fortløpende etter hvert som arbeidet går fremover.  

 

Hvilken påvirkning hadde Brukerrådet deltakelse på dialogmøte politisk? Det savnes 

tilbakemelding fra dialogmøte 

• Det blir referert på dialogmøte 

• Forslag om å ha et etter -eller mellomdialogmøte der det informeres om hva som 

eventuelt er tatt til etterretning av politikerne, gis som innspill på neste dialogmøte. 

 

 

Neste møte blir etter sommeren i september. 

  


