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Tid og sted:    Omsorgssentre vest, Gressvik sykehjem 13.11.2018 kl. 18.00-20.00.  

Referent:     

    

  

Anne Fraugerud Normann  

Deltakere:     1 Beboer og 9 pårørende  

Brukerorganisasjon:  Edgar Dahle – Gressvik venneforening  

Virksomhetsleder:   Anne Fraugerud Normann  

Avdelingsledere:  Arild Roberg og Veslemøy Mossikhuset  

Verneombud:   Bente Tvete  

Ansattrepresentant: Wenche Aaleskjær  

Gjesteforeleser:  Fagkoordinator Målfrid Ekvik  

  

  

  

SAKER:           

7/18  

  

Innledning    

Virksomhetsleder ønsket velkommen og presenterte hvem som var 
med fra sykehjemmet.  
Deretter ble det forklart hva et allmøte er, hvilket mandat allmøte har, 
hvem det skal bestå av, og hvilke saker som kan behandles i allmøte.  
Det ble også sagt at enkeltsaker ikke skal tas i et slikt 
møte. Dette er behandlet og bestemt i Eldrerådet, Helse- 
og velferdsutvalget, Formannskapet og Bystyret. Et 
brukerråd/allmøte skal inneholde det samme.  
Målet er å få til en god brukermedvirkning, det praktiseres gjennom at  

ansatte spør beboerne om: «Hva er viktig for deg?»  

Innhenter opplysning om bakgrunn til beboeren, har bruker og 
pårørende samtaler og kanskje det aller viktigste den daglige 
dialogen/samspillet mellom beboeren og ansatte.  
Agenda for kvelden ble gjennomgått.  

8/18  Internundervisning ved fagkoordinator Målfrid Ekvik    

Hun innledet med å si at etaten/virksomheten er opptatt av kvalitet og 

ønsker å spre kunnskap til ansatte. Målet er å gi best mulig kvalitet på 

tjenester vi gir våre beboere.  

Det er laget et årshjul. Hver måned har et tema med undervisning, 

mye er elektronisk. Juli og desember er det ikke undervisning. 

Håndhygiene har stort fokus i november/desember.  

  

  

  



  

  

9/18  

  

Aktiviteter    

Virksomhetsleder gikk igjennom de forskjellige aktivitetene som foregår 

på Gressvik sykehjem.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hyggeklubben kommer første Onsdag i måneden drevet av 
pårørende og noen frivillige.  

Venneforeningen kommer siste Onsdag i måneden, ledet av 
Edgar Dahle.  

Flere kor/korps er på besøk i året.   

Den Kulturelle Spaserstokken er på besøk 7-8 ganger pr. år. 

Kulturskolen kommer med sine elever flere ganger i året. Det 

er barn som spiller forskjellige instrumenter.  

Besøk fra barnehagen 1 – 2 ganger i året.  

Seniordans en gang i året.  

Elever fra den videregående skolen Vg1 og Vg2 som også har 
aktiviteter i fokus.  

Ungdomsskoleelever besøker jevnlig avdelingene. Inviterer til 
hyggelige aktiviteter som å spille spill, leser og steker vafler.  

Richshawsykkel frivillige sykler vår, sommer og høst.  

Trivselstralle, frivillige går rundt med «trivselstralle» med mye 
godt på torsdag i ulik uke.  

Frelsesarmeen kommer to til tre ganger pr. år.  

Lions lager til hyggestund for beboerne.  

Sang og andakt ved Gressvik menighet kommer ca. en gang i 
måneden.  

Ansatte har fokus på den gode samtalen, lese avisa, lese 
historier, synge sammen, bingo m.m.  

Når været er bra er aktiviteten å komme ut på tur. Hver 

avdeling har en aktivitetskoffert med bowlingsett, 

rytmeinstrumenter, velværemappe, ringspill, forskjellige 

baller, bøker m.m.    

           Månedens aktivitet: Er et aktivitetshefte med nytt tema hver              
måned. September var det epler i fokus, oktober var det boller,            
kakao, dikt, historier og oppskrifter. November er det film.             
Desember blir det juleaktiviteter og juletradisjoner. Månedens             
aktivitet blir laget av Aktiv Omsorg. Alle avdelingene på             
sykehjemmene i kommunen får dette tilbudet. Det er           
«Trivselskontakter« i hver avdeling.  
  

10/18  Organisering i avdelingene ved avdelingssykepleier Arild Roberg   

Bemanning er 5-6 i pleien på dagtid pr avdeling. De dagene det er 6 

på er det lagt opp til flere gjøremål for spl. F.eks legevisitt.  

På kvelden er det 4 på hver avdeling  

På natt er det 4 ansatte på hele sykehjemmet, tiden på døgnet hvor 

det er roligst.  

Det er minst en sykepleier på hver vakt. Gressvik har mange ansatte 

sykepleiere og helsefagarbeidere, det er få assistenter. Det satses 

mye på kompetanseutvikling.  

Legevisitt er 2 dager i uka fordelt på 3 avdelinger.  

God nytte av lærlinger, studenter, elever og andre som er ute i 

praksis. De bidrar mye til en til en kontakt og aktiviteter.  

Faste daglige gjøremål:  



Dagvaktene starter kl. 7.30. Da får de rapport av nattevakt og fordeler 

arbeidsoppgavene for dagvakten. Stellet av beboerne begynner 

7.458.00 og frem til frokost som er ca 9.15. Beboere som ikke har stått 

opp til det vil få frokost på senga. Etter at frokosten er ferdig ca kl 10.  

Fortsetter stell og pleie av beboere. Frem til lunsj 12.30 er det rom for 

aktiviteter, oppfølging av f.eks blodtrykk, sårstell, rydding i avdeling o.l.  

Etter at lunsjen er klar ca 13.00, ønsker noen av beboerne og hvile 

seg, da flere er slitne. Dette vurderes individuelt og etter ønske. I 

tidspunktet etter lunsj fortsetter oppfølging av beboere og ev aktiviteter 

fra studenter og elever. Noen dager i uken avholder personalet 

kompetanseheving, tavlemøter, fagmøter o.l på vaktrom i litt av tiden 

etter at lunsjen er klar. Personal vil være tilgjengelige for beboerne.  

Alle beboere ved Gressvik sykehjem skal nå ha en fast primærkontakt. 

Primærkontakten skal være fast under hele oppholdet ved 

sykehjemmet. Unntak kan være f.eks permisjon. Denne har bl.a ett 

ekstra ansvar for kontakten med dere pårørende, og vil gjøre at dere 

har færre å forholde dere til. I det daglige stellet vil det fortsatt være 

ulike pleiere som utfører pleien. Det er gode tiltaksplaner og alltid 

faste ansatte på arbeid, slik at alle vet hva som skal gjøres eller kan 

innhente informasjon om hvordan man kan utføre ett godt stell hos 

den enkelte.  

Det arbeides med en heltidskultur i helse og velferd. Det vil si at man 

ønsker å få til at flere arbeider i hele stillinger. Dette vil øke kvaliteten 

og det vil også gi færre ansatte å forholde seg til.  

  

  

  

11/18       Forbedringstavle ved avdelingssykepleier Veslemøy Mossikhuset  

        Avdeling Galoppen er med i et pilotprosjekt sammen med en avdeling ved Solliheimen                   

sykehjem. Første fokus er tann og munnstell. Det er lagt ut singnerings skjema på alle                  

beboerrom/bad i avdelingen. Der må den ansatte krysse av når munnstell/tannpuss er                   

utført. Tannpleier Anne Svanes har også vært på uanmeldte kontroller. Prosjektet skal                  

vare ut november. Målet er bedre og regelmessig/planlagt tannstell til alle våre beboere.    

  

  

12/18          Eventuelt  

                   Det ble åpnet opp for spørsmål til salen.  

         En pårørende bemerket at det fortsatt var mørkt på deler av uteområdet. Dette blir                    

jobbet med i kommunen for å få bedre belysning.  

                   Edgar Dahle orienterte om opphavet til Gressvik venneforening og ønsket alle velkommen                     

til å delta på møtene. Han poengterte hvor viktig det er være frivillig, han kom også med                     

mange gode ord om Gressvik sykehjem.   

                   Det kom spørsmål underveis under de forskjellige temaene, som ble besvart etter beste                     

evne.   

  

Virksomhetsleder takket for godt engasjement og det er fint med innspill til neste møte som 

blir avholdt på vårparten.  

  

  

  

Med hilsen  

  

  

  

Anne Fraugerud Normann virksomhetsleder  



  

  

Kopi til interne mottakere:  

Birgitte Skauen Kopperud  Etat omsorgssentre  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

    

    


