
 
  

 

 

 Nesset omsorgsdistrikt 

Referat brukerutvalg, Nesset omsorgsdistrikt 
09.09.21. 

Til stede: Enhetsleder Kristine Gussiås, brukerrepresentant Jann Hole, brukerrepresentant Olav 

Sandø og Ann Ragnhild Dyrli, fagansvarlig sykepleier som stedfortreder for avdelingsleder Iren 

Bakken Holsæther 

 

Sakliste: 

1. Nytt medlem i brukerutvalget. 

2. Kort presentasjon av enheten og hensikt/sammensetning av utvalget (repetisjon fra sist på     

grunn av nytt medlem) 

3. Status i enheten og nåværende politisk sak som skal til behandling i kommunestyret. 

4. Eventuelt. 

 

1. Nytt medlem i brukerutvalget 

Jann Hole, brukerrepresentant. 

2. Kort presentasjon av enheten og hensikt/sammensetning av utvalget  

(repetisjon fra sist på grunn av nytt medlem).  

• Siste referat ble sendt ut til pårørende i brevs form/på e-post. Det er opprettet en link på 

Molde kommune sin hjemmeside under Helse og omsorg der referat fra brukerrådsmøtene 

blir lagt ut i løpet av høsten.  

• Brukerrådet mangler vararepresentanter og vi håper å få på plass to personer til disse 

vervene. Vi er avhengig av å ha varaer for å kunne ha et levedyktig brukerutvalg da 

sammensetningen kan endre seg innenfor en periode på 2 år. 

3.Status i enheten og nåværende politisk sak som skal til behandling i kommunestyret. 

• Vi har i, likhet med mange andre kommuner, utfordringer med rekruttering og det er få eller 

ingen søknader på våre utlyste stillinger. Bemanningsutfordringer er årsaken til at 

vaksinering nå i hovedsak bli utført i Molde sentrum. Av samme grunn har vi for en periode 

ikke korttidsplasser, kun langtids. 

• Hjemmetjenesten har flyttet inn i nye i helsehuset – vi er veldig fornøyd med de nye 

lokalene. 

• Dagsenteret for eldre (Eldresenteret) flytter ned på helsehuset fra 1.okt. Vi håper at det skal 

skape ny giv for frivillighet til aktiviteter for eldre. Kommunen har drift i lokalene 2 dager i 

uken og håper at frivillige kan få i gang aktivitet til glede for beboere i Helsehuset, og for 

innbyggere på bygda de resterende ukedagene. 

• Helse og omsorgsplanen skal behandles i kommunestyret 23.september. 
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• Omstillingstiltak for sektor helse og omsorg for å komme i økonomisk balanse – saken er 

utsatt for videre behandling, Vistdal bofellesskap blir egen sak. Enhetsleder orienterte om 

saken og det ble fra brukerrepresentantene gitt uttrykk for forskjellige synspunkt. 

4. Eventuelt.  

• Det ble stilt spørsmål om hva brukerrepresentantene forventer skal komme ut av 

brukerutvalgets arbeid? Det er få pasienter/pårørende/verger som tar opp saker med 

brukerrepresentantene og så lenge det ikke er saker å ta opp kan det oppfattes å være lite 

behov for brukerutvalget. Informere pasienter, pårørende og verger gjennom hjemmeside 

og oppslag om brukerrådet og hvem som er brukerrepresentanter. 

 

Av aktiviteter for pasientene ved Nesset omsorgssenter har vi blant annet:  

-virtuelle sykler (ny 2021 via tilskuddsmidler) 

-musikkterapeuten har startet opp igjen. 

-avdelingene har høstfest og julebord 

-andakter 

- vi har fått tilbud om en gratis operaforestilling og det blir 26.november 

 

Det er behov for å få inn mer aktivitet i institusjonen, men institusjonen er avhengig av at 

covid-situasjonen stabiliserer seg, og at frivillige kan bidra. Finnes det pårørende som spiller 

instrumenter/synger, og har lyst å bidra med en sangstund eller flere så er vi veldig åpen for 

det. 

• orientering om godgjøring for brukerrådsrepresentantene. 

• orientering om at fasttelefonnettet er nedlagt og det kun er mobiltelefoner i bruk innenfor 

helse og omsorg, helsehuset og på gamle kommunehuset. 

 

Pårørende/brukere oppfordres generelt til å sende inn saker til neste møte i desember. 

 

Kontaktinfo 

Jann Hole, brukerrepresentant. E-post: jannh@online.no 

Olav Sandø, brukerrepresentant. E-post: olav.sando@brunvoll.no 

Iren Bakken Holsæther, avdelingsleder Sykehjemsavdeling.  

E-post: iren.holsaether@molde.kommune.no 

Kristine Gussiås, enhetsleder. E-post: kristine.gussiaas@molde.kommune.no 
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