Brukerråd
Konnerud 21.08.19

Referat Brukerråd Konnerud HOD
Dato: 21.8.19.18 Kl.: 14 til 16
Sted: Konnerud Bo-servicesenter, Møterom Konnerud bo- og servicesenter
Torsbergveien 8
Til stede: Arne Kristian Kristoffersen, Per Gulbrand Hansen, Per Kleven.
Tove Baune og Inger Berit Braaten
Forfall: Rolf Weber
Saksnr Agenda
Referat og evt. rådgivende vedtak
19 -11

19-12

19-13

19-14

Gjennomgang
av referat fra
24.4.19
Nye
Drammen info
om prosess
Innkomne
saker

Ev.

Neste møte i
brukerrådet
blir 02.10.19

Gjennomgang av referat forrige møte. Referat godkjent

Gjennomgang av ny organisering av omsorgstjenestene i Nye Drammen fra
2020. Omsorgstjenesten Konnerud og Skoger vest innebærer ingen
organisatoriske endringer. Ansatte er innplassert og Kristina Vejlgaard skal
tilbake som virksomhetsleder.
• Det er kommet en sak angående klaging på merking av ny bonede
gulv. Sperringen blir tatt bort tidlig etter boning og gulvene oppleves
da som glatte. Det er et ønske om at det settes opp en plakat med et
varsel om at gulvene er glatte. Inger Berit tar dette med inn i
lederteamet.
• Det er kommet et spørsmål angående trimsykkel med filmfremviser,
hvor man kan sitte å sykle og få opp bilder fra bygatene.
Leder av brukerrådet sjekker ut pris og muligheter for støtte.
Det skal ha vært testet en slik sykkel på Hamborgstrøm, fint å få
deres erfaringer før man ev. Sjekker pris og hvor man kan søke
støtte.
• Trivselspenger – er det mulig å ta en sum pr. Pasient til bruk for
hygge og trivselstiltak? Det er ikke lov for institusjonene til å innhente
penger fra beboere til en trivselskasse.
Det kom opp spørsmål angående vikarer i sommer- hvordan ansettes de,
opplæring etc. Leder av brukerrådet kunne fortelle at det lyses ut etter
sommervikarer allerede i februar. Avdelingslederne siler ut og gjennomfører
deretter intervjuer sammen.
Vi ansetter i hovedsak helsefaglig studenter/ elever, men også andre som vi
finner egnet til jobben. Opplæringen foregår i avdelingene.
Det vil komme innkalling – saker meldes til leder av brukerrådet

