
 

 
 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd 

Dato 10.09.2019 

Tidsrom  

Sted Hjorten hvs 

Til stede Edel Lundemo,Kari Jakobsen,Trine Lund, Tove Hansen, Rigmor 
Kvande(verneomb.)Jorunn Therese Grudt(avd.spl)Berit Møller(enhetsleder) 

Forfall Berit Roarsen, Agnete Loraas 

Referent Berit Møller 

Kopi til medlemmer, posthylle til alle pasienter 

 

Edel Lundemo ( tidligere brukerråds-leder.) presenterte Trine Lund og Kari Jakobsen (to pårørende), som er 

forespurt om de vil være med i brukerrådet. Edel Lundemo informerte om hvilke rolle   brukerrådet har. På 

spørsmål om T Lund og K Jakobsen ønsker å være med i brukerrådet ved Hjorten hvs, svarer begge ja. 

Enhetsleder delte ut retningslinjer for brukerråd generelt, til de nye representantene.  

 Brukerråds-representantene etterspør om Trondheim kommune har standarer for renholdsrutiner og at de 

ønsker å få innsyn i disse. Årsak  er at det oppleves mangelfullt renhold av nattbord, vinduskarmer, 

støvtørking generelt samt rundvask på rommene. Videre ble det stilt spørsmål om hvilke rutiner vi har ved 

vask av privattøy. Påpekes her klær som er forsvunnet, klær som er galt vasket, samt  klær i skap som ikke 

tilhører pasienten. Det etterspørres hvilke opplæring som gis og evt om det er faste personer som har 

ansvar for klesvask. Videre blir det stilt spørsmål om klær som har blitt med fellesvask blir returnert til det 

enkelte hv-senter. Edel Lundemo ønsker at enheten ved neste møte kan vise de rutiner som følges. 

 

 

Sak 1 Godkjenning referat. Møterefr. ikke gjennomgått 

Sak 2     Oppfølgingssaker.  a) Pårørendegruppe.  Edel redegjør for hva pårørendegruppe kan bidra med  

                                                      samt hva som er gjort for å etablere en gruppe. Pr i dag ingen meldt 

                                                      interesse. 

                                                  b) Minnekonto. Enhetsleder  tydelig på at brukerråd ikke skal etablere/ inneha 

                                                       eller henge opp oppslag om evt minnekonto. Trondheim kommune sier  

                                                        dette ikke er i tråd med  med kommunens retningslinjer. 

                                                   c) Parkering. All parkering innenfor oppmerkede plasser. Viktig at området 

                                                        holdes åpent for utrykningsbiler/varetransport/transport til dagsenteret etc. 

                                                        Det er fri parkering i gatene i vårt nærområde. Enheten har ikke ansvar for å  

                                                        ivareta parkering for ansatte/pårørende. Er det fullt på parkeringsplassen  

                                                        må den enkelte finne andre muligheter. 




