Referat Brukerrådsmøte u/tjenesteledere
Dato: 26.04.2018
Tid: Kl.19.00-21.00
Sted: Linåkertunet Bo og rehabelitering, Gamleveien 11, Fåvang
Tilstede: Undis Moshølen, Inger Eik Myhrhaugen, Mette Lyngstad
Fraværende: Magni Hovde, Knut Evensen, Kent Rune Godlien
1. Knut Evensen har dessverre valgt å trekke seg fra sitt verv i Brukerrådet. Det ble brukt
tid på møtet til å diskutere hva som skal til for å holde motivasjonen til Brukerrådets
medlemmer oppe, dette etter at to av rådets medlemmer har trukket seg etter nyttår.
Disse bør erstattes så raskt som mulig. Tjenesteledere må ta denne oppgaven, de har
tilgang på representanter. Flere av oss sliter fortsatt med å finne sin rolle, noe som
også vises på oppmøtet.
Brukerrådet burde også ha blitt gjort kjent, slik at bygdas innbyggere og pårørende vet
at det finnes, og hva det kan brukes til.
2.

Tema for møtet var «Helse og omsorg mot 2018-og utviklingsplan». Dette ble diskutert:

a. Hva er det ved tjenesteenheten som fungerer bra for dere? Hvorfor?
b. Forhold ved tjenesteenheten som bør forbedres? Hvorfor?
Svar:
a. Tryggheten for de som er inne på avdelingene på Linåkertunet er veldig god. Dette fordi
det alltid er personell til stede. Det er positivt at det nå blir vurdert om middag kan serveres
senere, også i omsorgsleilighetene.
b. Utryggheten hos de som tar i mot tjenester fra hjemmetjenesten er ofte stor. Noe av dette
kunne ha vært løst ved pasientvenner som kommer på besøk, og har tid til en prat.
Pasientvenner kan f.eks. søkes etter i «Ringebuposten».
De som bor i omsorgsleiligheter savner sosialt samvær. Hadde det vært en mulighet om
frivillige og pårørende hadde servert kaffe en dag i uken? Det må da evt. settes opp ei liste
over de som kan være med på denne ordningen.
Psykolog er fortsatt et savn. Det gjelder ikke bare yngre, det er veldig mange eldre som sliter
med psykiske lidelser. Angst og depresjoner er utbredt blant denne gruppen.

Vi håper at to nye representanter til Brukerrådet snart er på plass, og at vi kan få til et
bedre engasjement og oppmøte.
Husk neste møte den 24.05.2018. Dette er med tjenesteledere. Følg med på e-post for
møteinnkalling.
28.04.2018
Mette Lyngstad
Sekretær

