Referat fra brukerrådsmøte 30. mai 2018
Tilstede: Ingar Strøm Andersen (pårørende), Anne Høyer (pårørende), Hilde Lieberg
(representant fra Pårørendeforeningen, og pårørende), Elin Juterud (fagrådgiver), Hilde
Arnesen (virksomhetsleder).
Frafall: Ingrid Lycke Ellingsen (pårørende). Referent Elin Juterud.,

Presentasjonsrunde:
Møtet begynte med en runde rundt bordet hvor alle presenterte seg og fortalte litt om seg selv.
Det kom frem at det finnes mye kompetanse blant deltakerne. Flere har lang arbeidserfaring,
hatt flere tillitsverv og deltatt i frivillighetsarbeid. To var også godt kjent med politisk arbeid
og kommunen. Virksomhetsleder er ny i jobben og deltok på dette møtet da hun ønsket å bli
kjent med brukerrådet.

Litt info om planer og arbeid i virksomheten
•
•

•

•
•
•

•

Det ble gitt en informasjon om aktiviteter på huset, og at ordføreren kommer til
åpningen av det nye inngangspartiet 11.juni. Vi har fått midler fra Fjell 2020 til å
oppgradere dette.
Dyreterapi fortsetter i 2018 da vi har fått tilført nye midler fra helsedirektoratet.
Midler fra Helsedirektoratet skal nå søkes felles for kommunene og ikke den enkelte
virksomhet. Brukerrådet etterlyser struktur på hvordan fange opp gode innspill og
sette vellykkede prosjekter ut i varige tiltak. Arnesen vil ta dette opp når hun deltar i
en to dagers samling for virksomhetsledere.
Prosjekt «Ungdom for eldre» videreføres. 8 ungdommer har fått tilbud om
sommerjobb. De starter opp 25. juni og skal jobbe tirsdag og torsdag fra kl. 09.30 13.30. Hensikten er å gi ungdommene en sommerjobb og skape økt livsglede for
beboerne
For å ivareta beboernes interesser har man prøvd å etablere ulike interessegrupper.
Matgruppa og bakegruppa er populære tiltak blant beboerne, og skaper god matlukt og
trivsel på avdelingene.
Det er svært varmt for tiden og personalet har fokus på å gi nok drikke til brukerne da
eldre ofte ikke kjenner at de er tørste..
Ta pulsen på tjenesten er et uformelt møte hvor brukerne kan komme med sine innspill
til ledelsen på Fjell. Det var møte tidligere i dag og det kom frem mange gode innspill.
En beboer savnet TT kortet sitt og det å kunne komme seg til steder uten at pårørende
måtte hente henne, en hjemmeboende pårørende ønsket at mannen kunne overtales til
å bruke aktivitetstilbudene på huset. Hun ble tipset av en annen pårørende om at hun
kunne ta mannen med på et korttidsopphold for å gjøre mannen trygg på stedet.
Pårørende i Brukerrådet forteller at de opplever å bli godt mottatt når de kommer og at
de er fornøyde med å ha deres pårørende på Fjell. De opplever også at deres pårørende
har lagt på seg etter at de kom inn på sykehjemmet, noe som de tolker som trivsel.
Betaling 500 kr hvert halvår er frivillig og går til å dekke utflukter. En del glemmer å
betale dette. Brukerrådet foreslår at det sendes ut påminnelse hver halvår da dette er
fort å glemme. Fagrådgiver bringer dette videre til frivillighetskoordinatorene.

Forbedringsarbeid/ prosjekter for å bli «Enda proffere»
•

•
•

•

Legevisitten er et prosjekt som har startet på helsehuset, men som er videreført ut i
alle virksomhetene i Helse og omsorg. Prosjektets målsetting er å bedre kvaliteten
på legevisitten, og det er bl a utarbeidet en egen sjekkliste. Det har tidligere vært
vanskelig å rekruttere leger da praksisen på sykehjem ikke var tellende som
spesialitet til allmennlege. Dette er nå rettet på og ifølge kommuneoverlegen ser
man en positiv endring i antall søkere til kommunen.
Prosjekt «Mottak av nyansatte» er ikke igangsatt enda, men målet er å øke
tryggheten og trivselen hos nyansatte i virksomheten. Ansatte er positivt innstilt til
dette arbeidet og vil delta i grupper for å finne frem til tiltak.
Prosjekt «Mottak av nye beboere på sykehjemmet» er godt i gang og på møtet ble
det gjort en gjennomgang av tiltak i prosjektet. Medlemmer i brukerrådet kunne
bekrefte at flere av tiltakene var viktige på bakgrunn av egne erfaringer. De
påpeker viktigheten av å bli sett og at personalet kjenner litt til den som kommer.
Det er også viktig at ikke alle spørsmål og skjemaer blir stilt første dagen. Et tips
til pårørende er at de kan søke velferdspermisjon fra jobben slik at de kan bli med
på det første møtet som virksomheten ønsker skal være mellom kl. 12.00-13.00. Et
annet forslag som kom frem var å bruke «erfarne beboere» som en slags fadder for
en nye beboere.
Bruk av forbedringstavler. Arnesen har leid inn en eksternprosessveileder med
tanke på å forbedre kommunikasjonsflyten og øke pasientsikkerheten. Behovet for
å fange opp viktige gjøremål og bedre kommunikasjon og informasjonsflyt
bekreftes av brukerrådet. Arbeidet med tavler er i startgropen og blir spennende å
følge.

Saker fra brukerrådet:
Brukerrådet hadde ingen egne saker, men kom med innspill undervegs

Evt: Kjøkken:
Drammen kjøkken er igjen en del av HSO og virksomheten har fått et avvik på at det er
servert kald middag. Det er strenge krav til kjøkken drift og virksomheten vil lage en
opplæringsplan for personalet slik at vi kan ivareta krav til matsikkerhet.
Virksomhetsleder gav informasjon om at hun har ansatt en person med erfaring fra
kjøkken og at hun vil spille inn behovet for midler til egen ansatt på kjøkken i neste års
budsjett.

Møteplan for 2018:
Brukerrådet skal ha 5 møter i året og dialogmøtet er et av dem. Det vil si at det har vært
avholdt tre møter i våres og at vi bør ha to møter på høsten.
Avtalt møtetidspunkt ble:

21.augsut kl. 15.00 -17.00, og 20. november kl. 15.00 -17.00

