REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS
ONSDAG 19. FEBRUAR 2020 KL. 19.00
Til stede: Mette, Marit, Karen, Inger Helene, Helene, Guri Mette, Tone, Marianne, Inger
Johanne, Bjørn, Kaare, Håvard, Geir
1. INFORMASJON OM DET NYE OMSORGSSENTERET V/ KJETIL LINDØ
Kjetil orienterte om status for LHOS, bl.a. med vekt på bruken av tekniske
hjelpemidler for å sikre og passe på de beboerne som har behov for det og ønsker
det.
Vi i styret kom med spørsmål og kommentarer. Disse gikk bl.a. på behovet for
opplæring av de tilsatte, uten at det går på bekostning av tilbudet til dagens
beboere på Los, på muligheten for å få tatt i bruk pasienttavler, og på adgang for
pårørende til rommene til «deres» beboere. Det ble også påpekt at det er viktig at
kunst som er gitt til og finnes på Los blir tatt med til LHOS.
Kjetil og/eller Marte kommer igjen på neste møte.
2. HYGGEKVELDEN TORSDAG 19. MARS
Tingelstadringen underholder fra kl. 18.30.
Fra kl. 18 serverer vi pizza med ost/skinke og drikke (Clausthaler, Farris, brus med og
uten sukker). Marianne sjekker dagen før omtrent hvor mange beboere som
kommer.
Forberedelser fra kl. 17. Følgende har sagt de kan stille da: Guri Mette, Geir, Håvard,
Bjørn, Kaare, Inger Helene, Helene, Inger (?), og andre som kan, er selvsagt
velkomne.
3. DEN TREDJE HYGGEKVELDEN
Vårhalvårets tredje hyggekveld blir onsdag 6. mai. Det medfører at styremøtet som
skulle vært 7. mai flyttes til onsdag 13. mai.
Hans Arne Arntsen er kontaktet og kommer for å underholde.
Vi serverer gulrotkake fra Lupro.
4. SITUASJONEN VED LOS (OG I HJEMMETJENESTEN)
Vi er bekymret for forsvarligheten ved og kvaliteten på det tjenestetilbudet som
planlegges gitt til beboerne ved Los og brukerne av hjemmetjenesten som følge
av budsjettnedskjæringene. Vi er også skuffet over mangelen på grunnleggende
empati og profesjonalitet i måten det er kommunisert på med brukerne og deres
pårørende. Det er fullstendig uakseptabelt om en ikke tilbyr lovpålagte tjenester og
spekulerer i at brukerne ikke benytter klageadgangen sin.
Vi kommer tilbake til saken.

5. DIVERSE
a. Økonomi. Vi søker Sparebankstiftelsen om tilskudd til tiltak i forbindelse med
flyttingen til nytt omsorgssenter (prosjekttilskudd).
b. Utkast til årsberetning sendes ut til styret i god tid før neste styremøte.
c. Bjørn informerte om hva han hadde funnet ut når det gjaldt øremerkede
penger som gis av etterlatte pårørende .
6. EVENTUELT
Det ble foreslått å invitere leder av eldrerådet, Olaf Haakenstad, til et styremøte.

