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 Dato Tid 
Enhet Hjemmetjenesten 15.04.2021 11:00 – 13:00 

Referent Siv-Janne Owren Klufthaugen 

Til stede Marianne Musdalslien, Harald Kvisberg, Olav Austdal, Karin Rognem 
Høistad, Eli Sønstevoldhaugen, Inger Ellen Walhovd og Siv-Janne 
Klufthaugen 

Fravær Gudrun Grimstad 

 
 

 

 
Sak 1/21 – Presentasjonsrunde. Nye medlemmer i brukerrådet, Olav Austdal, Karin Rognem 

Høistad. Gudrun Grimstad er også ny, men hadde ikke mulighet til å være med på dette 

møte. 

Sak 2/21 – Eventuelle kommentarer fra forrige referat.  

Sak 3 /21– Valg av leder i brukerrådet. Nye leder for brukerrådet ble Karin Rognem Høistad. 

Sak 4/21 – Regnskap 2020. Det ble et overforbruk på 2,6 millioner. Årsaken er blant annet at 

vi ikke har fått tatt ned det nedtaket som er vedtatt. Nedtak på vaskeri har ikke latt seg gjøre 

på grunn av at vi ikke har avtaler som kan ta over leie av arbeidstøy. Nye avtaler har vært 

vanskelig å få til på grunn av korona. Det har vært uforutsette utgifter som korona, og 

dårlige pasienter som må ha økt hjelp. 

Sak 5/21 – Regnskap 2021. Så langt viser samme tendens som i 2020. Vi håper at det bedres 

når vi får tatt nedtak på kjøkken og vaskeri. Vi holder også på med flere prosesser som skal 

føre til nedtak.  

Sak 6/21 – Fremtidens helse og omsorgstjenester. Mange prosesser er i gang, og som fører 

til en endring i hele enheten. Prosesser vi jobber med er: 

• Heldøgns pleie og omsorg – HDO avdelingen er tenkt i 3.etg på Follebutunet. 

Brukerrådet mener det må være en fordel å få dette omsorgsnivået. De gleder seg til 

at det skal bli «lettere» å få denne tjenesten, enn det er å få sykehjemsplass. Lavere 

terskel for å komme inn er bra. 

• Velferdsteknologi, pilotprosjekt som prøves ut i HDO avdelingen. Teknologien som 

skal prøves ut skal brukes i private hjem i hjemmetjenesten.  



• Effektivisering i hjemmetjenesten, formålet er at innbyggere i Gausdal skal kunne 

mestre hverdagen og egen helse. De som ønsker skal kunne bo hjemme så lenge som 

mulig. Effektivisering av tjenesten skal bidra til å øke brukerrettet tid til pasientene. 

Forebygging og mestring skal være i fokus. Vi har startet opp med forebyggende 

hjemmebesøk, tilbudet har gått ut til innbyggere som fyller 80 år i 2021. I 

hjemmetjenesten har vi 8 kjørende ruter i tillegg til to bofellesskap. Vi har nå skilt ut 

1 rute til å være kun praktisk bistand, det vil si at ansatte som har en helseutdannelse 

får tildelt helseoppgaver, og vi bruker hjemmehjelperne mer aktiv i rutene til små 

praktisk bistand oppgaver. 

• Kjøkkendrift, ny drift startet 12.04.21 etter kommunestyrevedtak. Kantinene på 

Follebutunet og Forsettunet er nå stengt, og kjøkkendriften er effektivisert. Dette har 

ført til at hjemmetjenesten har ansvar for matoppvarming på Follebutunet 4 dager i 

uken. 

• Dagsenter for eldre i Follebu, skal videreføres og være et lavterskel tilbud, men skal 

også tilrettelegges for personer med høyere omsorgsbehov  enn i dag. Dagsenteret 

skal deles i tre hovedkategorier: aktivisering, avlastning og rehabilitering. 

• Dagsenter for personer med demens, det er vedtatt at antall plasser skal øke fra 8 til 

12 plasser 5 dager i uken. 

• Tverrfaglig samarbeid, prosessen har vært igang siden høsten 2020. Det skal 

etableres tverrfaglige tavlemøter som er verktøy for drøfting av pasientsamarbeid og 

utviklingsprosesser. 

• Turnusordninger, vi har som mål og være attraktiv arbeidsgiver som legger til rett for 

å tiltrekke og utvikle kompetente ansatte. Vi ønsker flere ansatte med fag- og 

spesialutdanning. Og å effektivisere driften gjennom å finne og prøve ut nye effektive 

turnusordninger. 

• Revisjon av tjenestekriteriene, revidere kriteriene for hjemmetjenesten for å vri 

ressursbruken mer mot pasienter med et større behov for tjenester. Samt at 

kartleggingen skal ha fokus på å ta i bruk helse- og trygghetsteknologi. 

Sak 7/21 – Resultat fra brukerundersøkelsen. Vi har brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 

annen hvert år. Det ble sendt ut til 120 pasienter i hjemmetjenesten, og det kom inn igjen 96 

svar. Svar alternativene var  : ja, nei og vet ikke. 43,8 % var mellom 80-89 år 36,5 % under 79 

år og 19,8 % var over 90 år. 

96,9 % mener at ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte, og 86,5 % får den 

hjelpen de trenger for å bo hjemme. 

79,2 % får være med å bestemme hvilken hjelp de skal motta. 

95,6 % mener at de blir behandlet med respekt. Alle synes at ansatte snakker klart og 

tydelig. 



89,6 % er fornøyd med den hjemmesykepleien de får. 

78,9 % er fornøyd med den praktisk bistand (hjemmehjelp) de får. 

Sak 8/21 – Positive og negative tilbakemeldinger til hjemmetjenesten. 

• Mange gode tilbakemeldinger på ansatte som gjør en god jobb, pasienter og 

pårørende blir møtt av blide og hyggelig ansatte som er lette å samarbeide med. 

• Fornøyde med tildelingskontoret, tjenesten og samhandlingen. 

• Kunne med fordel vært flere bofellesskap. 

• Det er en stor fordel dersom man kjenner ansatte. 

• Pårørende samtaler er viktig for å avklare forventninger. 

• Tjenesten bør ta kontakt ved behov, og når det er endringer. 

• Viktig med god dialog mellom tjenesten, pasienten og pårørende. 

• Kom forslag på å sende ut brev til pårørende om kontaktinformasjon slik at man lett 

kan ta kontakt. 

 

 

 

 

 


