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Tid og sted:   Omsorgssentre vest, Gressvik sykehjem 04.11.2019 kl. 17.30-19.30  
Referent:    Anne Fraugerud Normann 
 
Deltakere:  3 beboere og 40 pårørende 
Virksomhetsleder: Anne Fraugerud Normann 
Avdelingsledere: Arild Roberg, Henriette Norvik og Veslemøy Mossikhuset 
Verneombud:  Bente Tvete 
Ansattrepresentant: Wenche Aaleskjær 
Gjesteforelesere: Sykehjemslege Andrea Haraldsen Valberg, 
   Musikkterapeut Eline Smith Rydningen, 
   Arbeidsleder kjøkken Anette Skår 
 
 
 
SAKER:     
  

Innledning 1/20 
Virksomhetsleder ønsket velkommen og presenterte avdelingsledere 
og ansattrepresentant fra sykehjemmet samt gjesteforelesere. 
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 nevnt 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 beboer, ansatte. 
Agenda for kvelden ble gjennomgått. 
 

 

 
Foredrag ved musikkterapeut Eline Smith Rydningen 2/20 
Eline begynte sitt foredrag ved å synge What a wonderful world. 
Forklarte hva en musikkterapeut er, hvilke arbeidsfelt hun jobber med. 
Prøve å formidle det vakre i verden med musikk. Tilrettelegge gode 
stunder med musikk til beboere ved behov. 
Særlig gjelder dette beboere med demens, når ikke noe annet når 
inn, så er det deilig å se hvordan musikken når frem, og gir glede. 

 

 



Innlegg ved sykehjemslege Andrea Haraldsen Valberg 3/20 
Presenterte seg selv og fortalte alle når hun er tilstede ved Gressvik 
sykehjem. 
Holdt et flott foredrag om medisiner og hvilken virkning de har. 
Tok opp flere bekymringer fra pårørende, forklarte at mange brukere 
hadde annet behov enn pårørende, som at det kanskje er naturlig at 
mor/far sover litt mindre om natten uten at det er noe feil. 
Legen innbød til bare å ta kontakt hvis pårørende ønsket dette. 

 

 
Innlegg ved kjøkkenleder Anette Skår 
Forklarte kort hvilke måltider vi har ved sykehjemmet, og hvordan 
maten blir tilberedt. Fokus på at maten skal være delikat  og 
appetittvekkende. 

4/12 

 

 

 
5/12 Innlegg ved avdelingssykepleier Veslemøy Mossikhuset 

Avdeling Galoppen har vært med i et pilot prosjekt: Innføring av 
Forbedringstavler.  
På tavlen kan pårørende komme med innspill når temaet er lagt. 
Fokuset her var munn og tannhelse.                                       
Resultatet etter dette var en bedre tannhelse for beboerne ved hjelp 
av gode innførte rutiner i avdelingen. 
 

6/12 Eventuelt 
Det ble åpnet opp for spørsmål fra salen. 
Det kom spørsmål underveis om de forskjellige temaene, som ble 
besvart av inn leggere. 
Virksomhetsleder takket for godt engasjement og inviterte til innspill til 
neste møte. 

 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Anne Fraugerud Normann 
virksomhetsleder 
 
 
 
 


