
 

 

   
 

 

 

REFERAT FRA BRUKERRÅDSMØTE 

 
 Dato Tid 

Enhet HELSE OG MESTRING, 

Formannskapssalen 

26.04.21 15.00-17.00 

Referent Inger Ellen Walhovd/Gunn Iren Dahle 

Til stede Sølvi Teng, Marit Rundtom, Mona Østensen Kleiven, Steinar Haugen, Marit 

Hårstad, Inger Ellen Walhovd og Gunn Iren Dahle 

Fravær  

 

Sak 1/ 21: Gjennomgang av referatet og oppfølging av saker fra forrige møte. 

Referatet blir gjennomgått, ingen kommentarer til referatet. 

 

Sak 2 /21: Konstituering av nytt brukerråd 
Mona Østensen Kleiven blir ny leder av brukerrådet på Forsettunet. 

 

Sak 3 /21: Hva fungerer bra og hva kan bli bedre på Forsettunet 

Pasientene blir veldig godt og individuelt fulgt opp i forhold til deres behov. 

De er rene og pene i tøyet, får godt stell og pleie.  

Ser at pasientene har det bra. 

Koronasituasjonen er håndtert meget bra på Forsettunet. Det har vært veldig trygt å være 

pårørende til pasienter på sykehjemmet. Beundrer de som jobber på Forsettunet, de er blide og 

imøtekommende. 

De ansatte er generelt blitt bedre på aktivisering av pasientene i koronatiden, men det savnes 

at samarbeidet med venneforening og andre frivillige skal kunne bli som normalt igjen.  

Det har vært arrangert utearrangement for alle både i sykehjem og på dagsenteret. Kanefart 

var meget vellykket, arrangementer som dette ønskes oftere. 

Det er god og variert kost, beboerne er fornøyde med retter som de kjenner. 

 

Det er hyggeligere å sitte i fellesarealene enn på rommene når en er på besøk. Rommene er 

slitte og er ikke så hyggelige som fellesarealene. Det er skader i veggene og det kunne vært 

nyere møbler. Rommene i avdeling 2 er små og upraktiske til pasienter som bruker 

hjelpemidler. 

Noen av pasientene har vært en del ute, men de kan få oftere tilbud om dette. Det er viktig at 

pasientene er ute. Ønsker at de er enda mere ute om sommeren. 

Transportrullestolene må ha fotbrett og de ansatte må kunne sette de på og stille de inn slik at 

pårørende kan ta med seg sine ut. 

Det er vanskelig å trille rullestoler ut fra verandaen på øvre side til Sansehagen. Dette tas 

videre til gruppa som jobber med å bygge grillhytte. Grillhytta finansieres av midler søkt på 

hos statsforvalteren og skal bygges der søppelkontainerne står i dag, rett ut for Dagsro og lett 

tilgjengelig for begge sykehjemsavdelingene. Dette er et samarbeid mellom Gausdal 

kommune, Demensforeningen og Lions -klubben i Gausdal skal hjelpe til med å sette opp 

hytta.  

Pårørende savner en mer regelmessig kontakt med primærkontakten og fagpersonene i 

avdelingen. Det er ulikt hvor fornøyde pårørende er med denne ordningen. Gunn Iren tar opp 

dette i avdelingene. 



 

 

Det er ønskelig fra pårørende med dialog med sykepleier ved innkomst og utreise fra 

avlastningsopphold. Mulighet for å kunne ha en fast primærkontakt når avlastningen er i 

samme avdeling i lengre tid. 

Det er ønskelig fra brukerrådet at vi er mer framme i forhold til teknologi og wifi på 

rommene. 

 

Brannberedskap kommer opp som et tema og det øves jevnlig på dette både praktisk og 

teoretisk. 

 

Sak 4 /21: Regnskap 2020 

Sykehjemmene og hjemmetjenesten har til sammen et budsjett på i underkant av 90 mil. 

Enheten skal ha et nedtak på 8 mill i løpet av en fireårsperiode. Det har i 2020 vært et 

overforbruk på 2,6 mill. Det er ikke avklart om vi må ta med oss dette overforbruket inn i 

budsjettet for 2021. 

Årsaker til dette har vært pasienter som har hatt behov for mer personellressurser enn 

tidligere. 

Personaltøy skal tas fra fellesvaskeri og vaskes på fellesvaskeri. Kommunen bruker 

personellressurser og egne renholdsmaskiner på vask av tøy som er en dyrere løsning. Denne 

ordningen er ikke kommet i gang. 

 

Økte utgifter i forbindelse med Korona, blant annet sykefravær, behov for smittevernsutstyr 

og annet dyrt utstyr. Dette er utgifter kommunen ikke får dekket fullt ut. 

Vi har 62 sykehjemsplasser i Gausdal kommune og samarbeider om ekstra plasser på 

helsehuset. En sykehjemsplass koster vel 1 mil pr år i Gausdal. 25 timer pr uke med direkte 

pasientrettet tid fra hjemmetjenesten kan gis i hjemmet for at det skal koste det samme som en 

sykehjemsplass. 

 

Sprinkelanlegg skal utbygges på Follebutunet og Forsettunet. Det begynnes på Forsettunet når 

de er ferdige i Follebu, det blir en gang i høst. Forsettunet har mye sprinkelanlegg fra før så 

jobben blir ikke så omfattende der. Dette har med et pålegg fordi institusjonene ligger såpass 

langt unna brannstasjonen på Lillehammer. Utrykkingstiden blir for lang til at 

brannsikkerheten kan ivaretas tilfredsstillende nok uten sprinklingsanlegg. Dette er en utgift 

sykehjemmene ikke blir belastet med. 

 

Sak 5 /21: Regnskap så langt i 2021 

Det ligger an til å bli et overforbruk i Helse og mestring i 2021 også. Dette skyldes blant annet 

brukere som trenger ekstra ressurser. 

Det legges ned plasser i sykehusene og vi merker dette i kommunehelsetjenesten. 

Utskrivningsklare pasienter må tas imot og vi må ha fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Vi 

som jobber i kommunehelsetjenesten, er generalister og har bred kompetanse. 

Det koster oss vel 5000,- pr døgn for de pasientene vi ikke kan ta imot etter at de er 

utskrivningsklare i spesialisthelsetjenesten.  

Det ser ut til at framtiden vil gi utfordringer med rekrutteringen innen helseyrkene. Det er 

viktig å jobbe med rekruttering. 

Utstyr vi har bruker vi så lenge det er mulig, dette gjelder blant annet datautstyr og 

personløftere.  

Forsettunet har installert Wifi på møterommene sine. 

 

Sak 6 /21: Framtidens helse og omsorgstjenester: 

Kjøkkendrift- ny kjøkkenløsning: 

Det er redusert i bemanningen med 2 årsverk. 

Det tilbudet som pasienter har i dag videreføres. 



 

 

Det fortsettes med felles middagsbespisning i senteret for de som bor i leiligheter inne på 

Follebutunet.  

Matombringingen skal fortsette og er et tilbud for de som er hjemmeboende. 

Det er endringer i kaffe- driften, årsverkene er redusert i forbindelse med kantinedriften. Det 

vil ikke lenger være mulig å kjøpe middag, rundstykker mm i kaféen. Dette er erstattet med en 

vareautomat der det er mulig å kjøpe enkel mat og drikke. 

Evalueringsmøter framover er planlagt i prosjektgruppa. 

 

Dagsenter for personer med demens: 

Dette er et tilbud ved Forsettunet. Det er gjort en undersøkelse i sammenlignbare kommuner, 

erfaringer og dialog med brukere samt føringer i forhold til dette tilbudet. 

Det er forslag om en utvidelse av tilbudet på kveld og helg. Dette er spesielt aktuelt for 

enslige og de som trenger avlastning. 

 

Dagsenter for eldre:  

Dagsenteret på Follebutunet skal være et lavterskeltilbud og et tilbud for de som trenger 

avlastning og aktivitetstilbud. Det skal også være for brukere med et høyere omsorgsnivå; 

opptrening, aktivisering, rehabilitering og avlastning. De skal kunne være ved dagsenteret de 

som trenger hjelp til for eksempel toalettbesøk. 

 

 

Heldøgns pleie- og omsorg- HDO avdeling. 

Dette var et alternativ til nedleggelse av flere sykehjemsplasser. Det er bestemt nedleggelse av 

18 sykehjemsplasser som skal gjøres om til HDO plasser, og er planlagt på Follebutunet. 

Staten dekker deler av utgiftene ved HDO, dette gjelder blant annet medisiner og 

hjelpemidler. 

De vil da leie et rom. Mat og renhold blir som det er, bruk av fellesarealene benyttes som i 

dag. 

 

Pilotprosjekt velferdsteknologi i HDO avdelingen: 

Velferd teknologi skal ha et prosjekt i denne avdelingen. Dette skal prøves ut i avdelingen for 

eventuelt å kunne brukes i hjemmetjenesten etter hvert. Denne velferdsteknologien skal ikke 

primært kobles opp mot pårørende, slik som det tidligere har vært eksempler på i 

hjemmetjenesten. 

 

Effektiviseringer av hjemmetjenesten: 

Det er gjennomført en kartlegging over 14 dager, juni 2020. Det ble målt hvor mye tid de 

ansatte brukte på indirekte -og direkte pasientretta tid samt annen tid. I dette prosjektet jobbes 

det med å øke den direkte brukerrettede tiden. 

 

Tverrfaglig samarbeid- hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring: 

Tverrfaglig kompetanse og samarbeid på tvers. Styrking av tilbudet hverdagsmestring og 

hverdagsrehabilitering. Dette er vi i gang med, prosjektet er over i driftsfasen. 

 

Arbeidstidsordninger- turnusendringer 

 Det er flere som jobber i reduserte stillinger i helsesektoren. Dette både frivillig og ufrivillig 

deltid. Gruppen jobber med å se på rekruttering, arbeidstidsordninger som blant annet 

årsturnus. Ved å planlegge i en arbeidsplan for et helt år fram kan det planlegges i forhold til 

fravær slik at det kan gis tilbud om større stillinger. 

Langvakter der de ansatte frivillig har mulighet til å jobbe for eksempel en hel dag fra morgen 

til kveld. Dette er ordninger som er i flere andre kommuner. 

 



 

 

 

Tjenestekriterier 

Det jobbes med å se på tjenestekriteriene og hva de ulike tilbudene er og for hvem. Vi ser på 

hva vi trenger av informasjon til innbyggere og for egne ansatte. 

 

Det er regelmessige møter med tillitsvalgte og verneombud der status på prosjektene blir 

gjennomgått og det er mulighet for innspill til arbeidet. Det er ønskelig fra brukerrådet at vi 

tar opp temaet fremtidens helse og omsorgstjenester ved neste møte også med fokus på 

brukermedvirkning. 

 

Evt: Det kom ikke opp noen saker. 

 

 

 

 


