Alvdal kontrollutvalg

Referat virksomhetsbesøk 5. juni 2017 – Tiltak for
funksjonshemmede (TFF)

Sted:
Tid:
Tilstede:

Solgløtt
Tirsdag 5. juni 2018 kl. 13:00
Enhetsleder Linda Granrud, Avdelingsleder Lillian Henningsen, Avdelingsleder Anne
Marie Maana
Alvdal kontrollutvalg v/ leder Leif Langodden, nestleder Sigmund Kveberg Paaske,
Wenke Furuli
Referent Torill Bakken, Kontrollutvalg Fjell

1. Presentasjon
Kontrollutvalgets leder takket for at utvalget har fått komme og orienterte kort om
utvalgets funksjon og rolle. Ordet ble gitt til enhetsleder.
Tema for møtet var:
o Organisering
o Bemanningssituasjon
o Hms-internkontroll
o Etikk
o Beredskap
o Rutiner for oppbevaring og utdeling av medisiner
2. Orientering i fra Enhetsleder
Utvalget fikk en orientering om tjenestens organisering etter omorganiseringen, og
utfordringer i den forbindelse.

-46 årsverk. 9 med høyskoleutdanning, 22 fagarbeidere, 32 ufaglærte.
Solgløtt

-Solgløtt med 10 leiligheter, 2 avlastningsboliger
-Ansvar for BPA
-Avd.leder er Maana.
Klokkaregga
-Klokkaregga består av 4 leiligheter. Avd.leder Henningsen. Denne enheten har også
ansvaret for praktisk bistand for hjemmeboende.
Aktivitetssenteret
Tilbud for brukere ved Solgløtt, Klokkaregga og enkelte hjemmeboende.
-to ansatte

Vedtak i forhold til brukernes behov brukere styrer antall ansatte i enheten.
TFF har hatt et godt omdømme når det gjelder tjenester og tatt imot brukere i fra
andre kommuner, spesielt på videregående skole.
Enheten ser viktigheten av kompetanseheving hos de ansatte, og er glad dette ikke er
nedprioritert.
- Viktig å være samstemt på nivå i tjenesteyting for enhetene (TFF, hjemmetjenesten og
institusjon)
- betinger god samhandling mellom enhetene
- ønskelig med felles vedtakskontor

Etikk
Enheten orienterte litt om hvilke situasjoner som krever etiske vurderinger. Følger
kommunens retningslinjer. De gjøres kjent på fellesmøter og har diskusjoner og
refleksjoner rundt etikk.
Beredskap
Enheten holder seg oppdatert på kommunens beredskapsplaner. De skal nå
utarbeide egen «beredskapsperm.»
HMS
Enheten mener de har et aktivt verneombud. Enhetsleder har møte med
avdelingsledere en gang i uken gjennomgang av faste gjøremål, avvik og søknader.
Enheten følger kommunens retningslinjer. Gjennomgang av avvik en gang i uka på
avdelingsmøte.
Det har vært fokus på avvikshåndtering i den siste tiden. De mener de har god
oppfølging av avvik og gode rutiner i dag.
Rutiner for medisinhåndtering
Enheten har egne prosedyrer for oppbevaring og utdeling av medisiner.
3. Omvisning på Solgløtt, Kattmoen, Klokkaregga og Aktivitetssenteret.

Besøket avsluttet ca. 15:00

