
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt brukerrådsmøte 

Dato 31.01.2019 

Tidsrom  

Sted Hjorten hvs 

Til stede Edel Lundemo, Berit Roarsen,Tove Hansen,Jorunn Therese Grudt,Rigmor 
Kvande,Berit Møller 

Forfall Agnete Lorås 

Referent Berit Møller 

Kopi til posthylle og veggtavler i etasjene 

 

Sak 1 Godkjenning . Innkalling samt referat fra 15.11.2018 godkjent 

Sak 2     Oppfølgingssaker. a) Referat fra møter legges inn på hjemmesiden. Enhetsleder må formidle 

                                                     videre slik at referat kan legges inn. 

                                                 b) Edel info om møte med pårørende for etablering av pårørendegruppe. To på- 

                                                      rørende tilstede. Begge to ønsker bidra med noe, eks trim på ettermiddag. 

                                                      Andre forslag kan være lesegruppe,ques  etc. 

                                                      Edel foreslår å forankre pårørendegruppe opp mot brukerråd.  

                                                    c)Edel ønsker   opprette egen konto i Brønnøysundreg. slik at evt donasjoner 

til  

                                                       Hjorten hvs settes inn på denne konto.Skal benyttes til trivselstiltak 

                                                      for pasientene ved Hjorten hvs. Ansatte /Trondheim kommune skal ikke ha  

                                                      tilgang til denne konto. Edel tar ansvar for evt opprettelse av konto. 

 

Sak 3  Enheten orienterer om status. a) Meldt inn kr 700 tusen i mindreforbruk 2018 drift. Får faktura på 

                                                                        kr 94 tusen som vi har brukt for mye på mat i 2018. 

                                                                        Hjorten vil få kr 600 tusen som påpluss på 2019 -budsjettet. 

                                                                     b) sykefravær for 2018 landet på 11.2 % 

                                                                     c)  Avvik registrert i 2018 er 25 avvik 

                                                                     d) HPF (helhetlig pasientforløp) følges opp med pårørende- 

                                                                         møter/samtaler. Primærkontakt ansvar her. 

 

Sak 4  Nytt fra enheten               To personer innvilget økt  stillingsprosent etter krav.  

Sak  5 Stort og smått.                   Utgår 

Sak  6 Brukerundersøkelse          Resultater foreligger ikke pr januar 2019. 

Sak  7 Postkassen                          En sak mottatt via postkassen.Ved gjennomlesning ser vi at dette er en 

                                                          personalsak/enkeltsak.Brukerrådet håndterer,etter regelverket,kun saker 



 

                                                          som går på system, som eks rutiner ved sykehjemmet. Enkeltsaker / 

                                                          personalsaker skal gå til avdelingssykepleier/enhetsleder og håndteres 

etter 

                                                          gjeldende rutiner for saksbehandling. Enheten gir skriftlig tilbake- 

                                                          melding om at klage er mottatt og vil bli behandlet.  

  

  

 

                                                           Spørsmål om rutiner for julaften. Hjorten hv-senter laget eget program for  

                                                          julaften, som ble hengt opp i UKE 50. Programmet ble hengt opp i alle 

                                                          etasjer samt  i hallen i hovedetasjen. 

                                                       .  

  

                                                           Det tilstrebes felles julemiddag i alle etasjer, sammen med ansatte.  

                                                            De som ikke ønsket felles middag fikk servering  på sine rom.  

 

Sak 8  Nytt fra Arbeidsgruppa.     * Kostøre pr pasient matbudsjett økt med kr 1.10 pr pas/døgn 

           v/Edel                                      *Alle hvs får hjelp til beplantning ute, sommer 2019 

                                                             * Arbeidsgruppa møter Rådmann/komm.sjef x 2 årlig 

                                                             * Arb.gruppa tilbudt infomøte  til alle politiske partier. Lite respons 

                                                             *Arb.gruppa jobber for å få fulltids sykehjemsleger på alle senter 

                                                             * Arb.gruppa hatt omvisning nye legevakten, på Øya helsehus 

 

Sak 9 Evt                                           a)  Forslag fra enhetsleder om å korte ned møtetid for brukerråd til  2 

                                                                  timer. 

                                                            b) Hjorten hvs har begrenset med parkering på eget område. Ingen  

                                                                kan benytte parkering her når de ikke er på besøk. Skal noen videre, så  

                                                                skal bilen flyttes.Det kommer flere tunge varebiler hit i løpet av dagen. 

                                                                VIKTIG: Parkering kun på oppmerkede plasser. Skal være fritt fram 

                                                                              for uttryknings-kjøretøy å komme fort inn på plassen.  

 

 

 

Neste møte settes til Uke 17  med dato 09.04.2019  kl 15.00-17.00 

  

  

 

  

  

  

 

  


