Saksliste og referat
fra Brukerråd
Dato: 03.09.18
Sted: Møterom Rødskog

Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt
Tilstede: Kari Osnes, Reidun Eriksen, Jorunn Haneset forebyggende sykepleier og Hanne Brastad
fagrådgiver(ref).
Sak
nr:

Sak

Referat

Godkjenning av referat fra
forrige møte.

Første møte i brukerrådet i dag.

1.

Presentasjonsrunde av
deltakerne

2.

Gjennomgang av
brukerrådets rolle.
Powerpoint presentasjon.

Deltakerne har ulike erfaringer fra blant annet
yrkesliv, frivillig arbeid, foreningsarbeid og
eldrerådet.
Forebyggende sykepleier informerer kort om
sitt oppsøkende arbeid, «Lyst på livet» og
«Jorunns hjørne» på biblioteket.
Fagrådgiver sier noe om sine oppgaver med å
utarbeide planverk, kompetanseplaner og
oppfølging av avvik og uønskede hendelser.
Møter i brukerråd er ikke referatpliktig, men vi
velger å skrive saksliste og et kort referat fra
hvert møte, slik at vi kan følge opp og innspill
og ev fordele oppgaver, samt ha en oversikt
over saker som har vært tatt opp.

3.

Undersøker om referatet kan gjøres tilgjengelig
på internett siden til Drammen kommune,
Gulskogen HOD. I tillegg blir referatet sendt
deltakeren i brukerrådet, frivillighetskontakt,
livsglede ansvarlig, avdelingsledere og
virksomhetsleder.
Hvilke forventninger har
Ønsker å bruke egne erfaringer til å bidra med
deltakerne til brukerrådet? frivillighetsarbeid og skape sosiale arenaer
Hva tenker dere at dere
både for hjemmeboende brukere, beboere på
kan bidra med?
BOSS og pårørende. Deltakerne har ulike
erfaringer med å ha aktiviteter for forskjellige
brukergrupper. Utfordringer som nevnes er
blant annet transport, gjøre
aktivitetstilbud/sosiale aktiviteter kjent,
rekrutering og valg av sted å ha aktivitetene.
Kari og Reidun trekker frem at det er viktig å
følge de frivillige opp gjennom å lage avtaler
sammen med
frivillighetskontakten/livsgledeansvarlige, som
en gjensidig forpliktelse. Det bør også

Ansvar

Alle

Hanne

Kari og
Reidun

utarbeides en plan for samarbeidet og
oppgavene.
Å være frivillig er en «vinn-vinn» sitasjon:
Noen har bruk for deg og du får samtidig et
eget «frivillig» nettverk med en tilhørighet.

4.

5.

Forslag til aktiviteter i Gulskogen HOD:
• Lage en kvelds cafe på dagsenteret for
beboere i nærområdet. Skape
«Livsglede» for hjemmeboende
• Bidra som besøksvenn for beboere på
BOSS
• Bidra for pårørende til beboere på
BOSS som kan trenger noen å snakke
med
Brukerundersøkelsen 2018 Innspill til brukerundersøkelsen:
Oppfordrer til at denne sendes ut i papirform
da mange av brukerne og pårørende ikke er på
nettet.
Kan man kvalitetssikre undersøkelsen ved å la
noen brukere «teste» spørsmålene i forkant,
for å se om spørsmålene er forståelige og gir
mening?
Presentasjon av
Presentasjon av «Temaplan for helse, sosial og
Gulskogen HOD
omsorg», de fire strategiene:
Lengst mulig i eget liv, Trygg og aktiv hverdag,
Sjef i eget liv og Hjelp når du trenger det. En
kort innføring om organisering, livsglede hjem,
frivillighetskontakt og utvikling av
Helseknutepunkt.

Hanne

Hanne
Jorunn

Brosjyre «Aktivitetsoversikt for Gulskogen
helse- og omsorgsdistrikt» ble presentert.
«Aktivitetsoversikt for Gulskogen
livsgledehjem», blir ettersendt.

6.

Neste brukerrådsmøte

Det dukket opp flere spørsmål og vi inviterer
inn frivillighetskontakt Bodil Frykberg og
livsgledeansvarlig Marion Eriksen til neste
brukerrådsmøte.
Mandag 26.11.18 kl 13.00-15.00

Hanne

