
Referat brukerråd 22.4.2021 

 

Til stede 

Hans Erik Hovland (leder), Solveig Midtlien, Per Bjørn Brandsæter, Eirin Nustad Klophus (ansatt 

Heggelia), Annichen Hopland Ødegård (enhetsleder og sekretær).  

 Saker 

• Gjennomgang av siste referat 

• Informasjon om enheten fra enhetsleder 

• Innmeldte saker til brukerrådets medlemmer 

• Eventuelt 

Gjennomgang av siste referat 

Det var ingen kommentarer til siste referat. 

Informasjon fra enhetsleder 

Covid-19 situasjonen Vi har vært heldige i habilitering. Ingen smitte blant brukere eller ansatte. Vi er 

fortsatt påpasselige og har gode smittevernsrutiner i bofellesskapene og på aktivitetstilbudene. 

Mange, både brukere og ansatte har fått første dose med vaksine. Noen har også fått andre dose. De 

til enhver tid gjeldende nasjonale (og eventuelle lokale) retningslinjer blir fulgt, og der det er 

nødvendig gjøres det tilpasninger. Vi opplever god dialog med brukere, pårørende og verger i 

enheten. Viktig med informasjon ut til alle, brukere, pårørende, verger og ansatte. 

Omstilling Gausdal kommune har vært, og er i omstilling. Den utfordrende kommuneøkonomien er i 

ferd med å bli bedre, og kommunen er på vei ut av Robek. Aktuelle omstillinger i habilitering som er 

satt i gang siden forrige brukerråd er, nedtak i stillinger på Flatland og Bjørkvin og nedtak i renholds 

stilling på Aktivitetssenteret. Nedtakene er risikovurdert og tillitsmannsapparatet i enheten har vært 

med i den prosessen.  

Innmeldte saker til brukerrådet medlemmer 

Ingen av medlemmene har fått saker de har blitt bedt om å ta opp. Vi gikk derfor over til å snakke om 

hva er bra i enheten og hva kan bli bedre. 

Når det gjelder kvaliteten på tjenesten kommer det tilbakemelding på at hverdagen legges til rette  på 

en god måte, det er god hjelp å få, og de ansatte er blide og imøtekommende. Det et ønske om mer 

aktivitet, både på fritiden, men også at dagaktiviteten kunne vært mer variert. 

Det ytres generell bekymring til nedbemanning i enheten. 

Eventuelt 

Bil i habilitering I mars ble det sendt ut et brev til brukere, pårørende og verger om bil for brukerne i 

enheten. Vi ble enige om at dette brevet skal sendes ut på nytt. Jeg legger det i tillegg ved referatet.  

Det er brukere, pårørende og verger som må ta stilling til et eventuelt behov og kjøp av bil. Enhete n 

må bidra med det praktiske rundt det å kjøre bilen, samt generelt bilhold.  

Dialogmøte med politikerne Politikerne i kommunen inviterer årlig til dialogmøte om 

tjenestetilbudet. Veldig fint om hele brukerrådet kan stille på dette møtet. Vi har ikke fått e n dato 



enda, men det blir etter sommerferien, mest sannsynlig i månedsskifte august-september. Det blir 

gitt beskjed når dato foreligger. 

 

Neste møte i brukerrådet blir torsdag 11 november, klokka 14.00 til 15.30, på Formannskapssalen 

(samme sted som sist). 

 

 

Annichen Hopland Ødegård 

 


