
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerrådsmøte  

Dato 09.04.2019 

Tidsrom Hjorten hvs 

Sted  

Til stede Edel Lundemo(leder) Tove Hansen (brukerrådsrepr)Jorunn Th Grudt(avd.spl) 
Rigmor Kvande(ansatterepr) Berit Møller(sekretær)) 

Forfall Berit Roarsen (brukerrådsrepr) Agnete Lorås (brukerrådsrepr) 

Referent Berit Møller 

Kopi til  

 

Sak 1 Godkjenning innkalling og referat. Uten anmerkninger 

SAk 2     Evt. oppfølgingssaker. 

               a) Hjortens hjemmesider. Referat skal legges inn hjemmeside. Enhetsleder må dele referat med  

                    publisitt ved enheten. 

               b)Pårørendegruppe. Har hatt trimgruppe 3.april samt skal ha trimgruppe her 15.april for hele 

huset.  

               c)Minnekonto.Meldt inn til Brønnesundregisteret med navn “ til glede for Hjortens beboere”.  

                  Pårørenderepresentanter er ansvarlig for kontoen. Vil komme eget kontonummer når denne er  

                  godkjent. Edel Lundemo ansvar for hvilke bank konto skal legges til. 

                d) Parkering.  Plasser utenfor huset som benyttes  både av ansatte og besøkende til enheten. 

                    Alle må respektere parkering innenfor merkede  plasser. Skal være fri tilgang/snuplass  for  

                    brannbiler, sykebil,uføretransport etc. Ingen skal parkere utenfor oppmerkede plasser. Skal 

heller  

                    ikke stå parkert ved personalinngang opp mot Roald Amundsens vei.  

                     Det er ellers fri parkering i Ila-områdets gater. 

Sak 3     Orientering om status  enheten.  

                 a)  Økonomi. Prognose viser ballanse 

                 b)  Sykefravær. Første 3 mnd viser fravær på 6.54% 

                 c)   Avvik. Innmeldte avvik 3 første mnd er 11. Alle helsefagarb. har gjennomgått ny opplæring 

                       og “eksamen” for å bli resertifisert til å dele ut medisiner. Dette er nytt undervisnings-opplegg  

                       i Trondheim kommune. 

                  d)  Oppfølging brosjyre. Brukerrådsleder etterspør brosjyre for info brukerråd som skal legges inn 

                        i oppfølgingssamtale med nye pårørende. 

Sak 4         Nytt fra enhet. Hjorten har 1.8 årsverk lønnet som servicevert. 

Sak 5         Utgår grunnet meldt fravær. 

Sak 6          Brukerundersøkelsen 2018. Samleskår for enheten er 5.2.  Beste enhet i kommunen fikk 5.7 



 

Sak 7          Postkassa.  Ingen saker kommet inn. 

Sak 8          Nytt fra arbeidsgruppa brukerråd.  

                   *  omvisning nye legevakta samt foredrag m/ kommunens eldrepsykolog 

                  * Møte m/ komm.direktør H Garåsen og komm.overlege T Røskaft om sykehjemslegens rolle og  

                     funksjon. 

                  *  Møte m/byens begravelsesbyrå. Ny felles brosjyre som kan deles ut til pårørende 

                  *  Serviceverter helg og høytider. Inn i brukerrådet ved produksjonskjøkkenet.Kontakt med  

                       kommunens ernæringsfysiologer. 

                   *  Pleiefaktor opp natt-og helligdager 

Sak 9         Evt.  Behov for delte enheter ut fra diagnoser? Ulike meninger om dette.  

 

 

                    Brukerrådsleder Edel Lundemo gir her beskjed om at hun trekker seg ut av brukerrådet. Sier  

                    hennes siste møte er i dag. Vi takker hjertelig for hennes bidrag i brukerrådet!  

                    Vi trenger derfor noen pårørende som kan tenke seg å være med i brukerrådet fra høsten av. 

                     Avholder 4 møter i året. 

                     Ta kontakt på telefon 95263323( Berit Møller) om dere  er interessert  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte foreslått 10.09.2019 kl. 15.00 - 17.00 

 

  

  

  

  

  


