
 

 

 

MØTEREFERAT 

 

Pårørende utvalg 

Fredag 23.04.20  

 

 

Tilstede: Karl Erik, Harriet, Svein, Maalfrid, Arnt, Erna, Karen og Jane 
Grethe meldt frafall 

Tid: 15-16.30 
Sted: Teams-Innkalling av Pårørendekoordinator Jane 

 

 

 

Sakliste Konklusjoner/referat 
Godkjenning av referat Siste 
møte 
 

Godkjent 

Godkjenning av referat 
“avklaring  
med enhetsledere”  

Godkjent 
Pårørendekoordinator/u.t orienterer om konklusjoner i avklaringsmøte-Jmfr 
vedlegg-Avklaringer ifht pårørendeprosjekt 

Orientering ad 
koronasituasjonen/Covid 19 
i Helse og familie  
v/Karen R.Aune 

Obs beredskap/kriseledelse Helse og Familie: 
-Bestående av alle enhetsledere fra Helse, driftssjef FDMS, 
kommuneoverlege og kommunalsjef/ass. Rådmann-Møter 2 x i uka pr.d.d 
-Egen OBS avdeling i Bjugn, Dr.Sauers vei 10, mtp smitte. 16 rom med 32 
sengeplasser-Egen turnus 
-Hjemmetjenesten eget koronnateam med kompetanse for testing av Covid-
19 og veiledning. 
-Fokus lokalt næringsliv 
-Fosen kommunene rapporterer inn forbruk av smittevernutstyr-har eget og 
rikelig tilgang på utstyr innad i kommunen-Sykepleier Line Maute 
lageransvarlig  
-Frivillige sydd 320 stk! smittefrakker som er godkjent her. 
-Veiledning og vakthold ved brakker i samarbeid med Saniteten og 
omplassert personell fra andre områder. 

Ørland kommune foregangskommune innen smittevern!😊 
 
Status Tjenesteområder/drift Helse og familie: 
-ROS-analyser (Risiko og sårbarhetsanalyse)er utført på alle enheter mtp 
smittefare og isolasjon. 
-Legevakt egne brakker til mottak av pasienter med luftveisproblemer 
-Helsestasjon, fysio, Forebygging/-rus/psykisk helse, legekontor-  tilnærmet 
NORMAL drift 



 
-Oppfølgingstjenesten/hjemmeboende har lettet på flere restriksjoner etter 
noen uker med forbud.  
Støttekontakter/hjemmehjelp re innsettes- Fortsatt ingen felles 
aktiviteter/dagaktivitetstilbud etter retningslinjer fra FHI og 
kommuneoverlege. 
  
-Sykehjem/institusjon fortsatt opprettholdelse av restriksjoner etter 
anbefalinger fra FHI og kommuneoverlege, men lages plan for lettelser også 
her mtp besøkende-Karen tar ansvar for å informere pårørende her. 
-Pårørende av alvorlig syke sykehjemspasienter har fått besøkstillatelse med 
fullt smitteregime/påkledning. 
-Treffpunkt i glasshallen på sykehjemmet 
 
-Bolig og avlastning for barn og unge fortsatt strenge restriksjoner mtp 
smitte –retningslinjer på lik linje med institusjon mtp sårbare risikogrupper. 
 
-Arnt orienterer om digital løsning for å forhindre isolasjon-COMP-enkel 
nettbrettløsning-youtube bruksanvisning-selges på el kjøp noen tusenlapper. 
 
Mye mindre smittetrykk pr.d.d og håper at samfunns- lettelser ikke bidrar til 
økt smitte.... 
 
 

Presentasjon av Flyers og 
infobrosjyre-Status? 

-Arnt fremlegger forslag til innhold fra andre kommuner 
-U.t viser frem utkast av flyers og infobrosjyre til pårørende 
-Kontaktinformasjon legges ut på hjemmesiden Ørland kommune – 
Brosjyre og flyers sendes ut på mail til innspill 
 
 

Kontaktpersoner-pårørende -Viktig med dialogen og tett samarbeid mellom ansatte og ledelse I 
pårørendearbeidet 
-Hjemmetjenesten I Bjugn er under rekruttering av repr for pårørendegruppa. 
-U.t sjekker ut pårørenderepr for Miljøavdeling voksne I Bjugn 
-Alle ansatterepresentanter for pårørende er nå på plass  
-Ønskes økt fokus på pårørende arbeid innenfor 
Forebygging-rus/psykisk helse-U.t innkaller til møte med pårørenderepr 
Harriet og avd.leder I tjenesten så snart som mulig 
 
-Se vedlegg oversikt over ansattrepresentanter I tjenesteområdene 
 

Meldt sak til 
pårørendeutvalget v/Leder: 
“Pårørende ønsker å besøke 
sine nære på sykehjemmet” 

-Viser til tidligere omtalt sak 
-Leder Sykehjem orienterer videre bakgrunnen for fortsatt avstenging av 
sykehjemmet-åpning i samfunnet-gir forventet økt smitterisiko iflg FHI-
MEN! Vil gradvis lette på dette i en opptrappingsplan i tråd med FHI 
anbefalinger og kommuneoverlege. 
Egen sak opp i OBS møte for å planlegge treff av pårørende av 
sykehjemspasienter, info sendt ut til pårørende: 

1. Besøkstreff utendørs med tilsyn av personalet innenfor avtalt 
tidspunkt 

2. Møtearena utendørs 
3. Eget møterom med slusing utenfor sykehjemmet 

 
Evt Enhetsleder  Sykehjem, Karen foreslår å sende ut relevant informasjon til 

Leder i pårørendeutvalget etter hvert OBS møte. Leder pårørendeutvalg 
orienterer videre til øvrige medlemmer. 
 

Vedlegg 1. Utkast Flyers og infobrosjyre 
2. Referat avklaringsmøte med Enhetsledere innen Helse og Familie 



3. Oversikt kontaktpersoner innenfor tjenestene (distribueres på 
tjenesteområdene) 

 
                                                                                    

 
 
                                                     Ref.Jane B.Bakken 

 

 

 


