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Tid og sted: Omsorgssentre vest, Gressvik sykehjem 24.04.2018 kl 18-20 

Referent: Anne Fraugerud Normann 

Deltakere: 4 beboere og 31 pårørende 

Brukerorganisasjon: Edgar Dahle- Gressvik venneforening 

Virksomhetsleder Anne Fraugerud Normann 

Avdelingsledere: Arild Roberg, Veslemøy Mossikhuset og Henriette 
Norvik 
Ansattrepresentant: Wenche Aaleskjær 

SAKER: ANSVARLIG: 
1/18 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. 
Brukermedvirkning er satt i fokus ved et slikt møte. Brukeírnedvirkning 
er noe virksomheten satser på- «Hva er viktig for deg?» 

2118 Virksomhetsplan omsorgssentre vest- Gressvik sykehjem 

Virksomhetsplanen ble vist fram og gått kort igjennom. 

Virksomhetsleder viste organisasjonskart, årsverk i virksomheten. 
Hvilke lovverk og forskrifter som var styrende, hvilke tiltak som skal 
gjøres og følges opp i hver avdeling. HMS kalender, Miljøfyrtårn 
sertifisert, opplæringsplan for ansatte. 
Budsjettet ble kommentert — målet et balanse. Arild og Veslemøy 
informerte og viste fram bilde av pasientsikkerhetstavler. Forklarte 
hensikten med å ha en slik tavle og nytteverdien av denne. Det ble 
poengtert at tavlen er «ferskvare» og må revideres fortløpende. Det 
er tavlemøter minst 1 gang pr ukenoen ganger mer. Det ble også 
fortalt at det var nyttig med tavlemøter i helga, da det er mange 
helgestillinger. 
Det ble satt fokus på Brukermedvirkning:» Hva er viktig for deg»? At 
alle beboere har fått ned sitt ønske om hva som er viktig på tavla. 



6.juni er en nasjonal merkedag for «Hva er viktig for deg». 

Virksomheten skal da prøve å gjøre noe ekstraordinært for beboerne 
—noe den enkelte beboer har lyst til og vil glede seg over. 
Det ble nevnt, kafebesøk, handleturer som noen eksempler. Det ble 
også forklart at alle sykehjem i etaten har samme type tavle, slik at 
de som jobber i Ressursenheten også klarer å lese tavlene. 
Risikotavlene er verktøy for alle ansatte, inkludert legen. 

Legen er tilstede i virksomheten x 2 pr uke. Mandager og torsdager. 
Virksomhetsleder nevnte at det hadde vært noe mindre og ustabil 
legetjeneste en periode på grunn av sykdom. 

Gerica som fagsystem skal brukes og tiltaksplaner skal brukes som 

før. 
Pasientsikkerhetstavlene erstatter ikke Gerica dokumentasjonen.  

3/18 Utviklingsarbeid 

Veslemøy orienterte om at avdeling Galoppen skal være med i et pilot prosjekt 
om forbedringstavler. 

 Dette vil virksomheten komme tilbake til når dette er i drift.  

4/18 Brukerundersøkelse 2017 

Virksomhetsleder gikk i gjennom punktene i brukerundersøkelsen og 
fortalte hva den enkelte skår betydde. Det var kun 5 fra sykehjemmet 
som svarte, men at det også ble speilet i forhold til hva som ble svart i 
etaten. 
Lavest skår var: Om beboer benyttet seg av aktiviteter (1 og om 
man var fornøyd med maten her (1 ,6)- kommentaren på mat var 
at måltidene kom litt tett på hverandre. Mye og god mat. For øvrig 
var de andre punktene i toppskår. 

5/18 Frivillighet —dialog 
Virksomheten delte ut et ark med 3 spørsmål som man ønsket 
pårørende/ beboere skulle svare på. Det var dekket med 
småbordnoen bord ble satt sammen og en ansatt/leder satte seg 
ved hvert bord. Det var mange gode innspill som ble notert ned. 
Det skal her gjengis i stikkordsform: 
Punkt 1: Hva slags daglige aktiviteter tror du kan være aktuelt for 
beboerne ved Gressvik sykehiem? 

Litt trening etter musikk, bruke ballonger- kaste til hverandre, 
bowling, bruke aktivitetskofferten, ivareta «husmor» funksjoner som 
å tørke støv, brette håndklær, hjelpe til med å dekke bord, høytlesing, 
kjøkkenhage/drivhus, samlingsstunder på tvers av avdeåingene for de 
som kan ha glede av å snakke med hverandre, gå ut når været tillater 
det, småturer /utflukter. 

Flere pårørende ønsket å vite hva slags aktivitet den enkelte 

hadde vært med på i løpet av dagen. Kan skrives på rommet. 

Dette gjelder spesielt de som ikke kan formidle dette selv. 

Punkt 2: Er det noe du har lyst til å bidra med som pårørende ved 
Gressvik svkehiem? 



Små aktiviteter som: Høytlesing, bake småkaker, dekke bord, ordne 
med drivhus, plante blomster, noen nevnte også at de kunne bidra i 
Hyggeklubben hvis de var på besøk den dagen Hyggeklubben hadde 
arrangement. Noen sa de kunne bidra med enkle oppgaver når de var 
på besøk hos sine. 
Punkt 3: Kienner du noen som vil/kan være frivillia på Gressvik sykehiem? 

Liten respons på dette, noen pårørende bidrar en del i dag. 

Gressvik venneforening, Hyggeklubben, Lions, Røde Kors, frivillige som 
går med trivselstralle er blant de som bidrar. 

Virksomheten tar med seg alle svar i sitt videre arbeid. Vi ønsker at 
dagene skal være meningsfylte for våre beboere. 

6/18 Eventuelt 

Det ble åpnet opp for spørsmål til salen, men de fleste spørsmålene 
kom underveis under hver sak og ble besvart der. 

Edgar Dahle orienterte om opphavet til Gressvik venneforening og 
ønsket alle velkommen til å delta på møtene. 

Frenk Monsen orienterte om Hyggeklubben og ønsket alle velkommen 
til å delta. 

Virksomhetsleder orienterte om at hoveddøra blir låst kl 18. Dette for 
ikke å få uvedkommende inn i bygget. 
For å komme inn må pårørende ringe nummeret til den avdelingen de 
skal på og ansatte kommer ned og åpner. 

Hvis dette er problematisk for pårørende, kan virksomhetsleder 
kontaktes og få låne Besøkskort. 

Hva gjøres med ringeanlegget fremover? Virksomhetsleder 
orienterte om at velferdsteknologien var i fremdrift og at produkt 
som skal favne dette systemet er under utarbeidelse. 

Etaten/virksomheten legger inn forslag til nytt 
kommunikasjonssystem inn i investeringsbudsjett til velferdsteknologi 
våren 2018. Dette blir da avgjort på høsten i Bystyret etter hva som 
blir prioritert. 

Virksomhetsleder takket for godt engasjement og ba om innspill til agenda på neste møte som 

er fastsatt til 13.november 

Med hilsen 

 

Kopi til interne mottakere: 

Birgitte Skauen Kopperud Etat omsorgssentre 


