BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato:
04.11.2013
Arkivkode:

Møtedato:
Tilstede:

4. november 2013
Morten Svarverud, Heidi Hesselberg, Lars Ole Bolneset,
Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU),

Forfall:
Neste møte:
Møtested:
Referent:

Ellen Johansen (LUPE) og Frøydis Lange (LUPE)
20. januar 2014 kl. 16.30-18.00
Hauger Park
Lars Ole
Oppfølgingsansvarlig
Lars Ole og alle

1.

Godkjenning av referat fra 10.09.13
Referatet er godkjent.
Ny prosedyre: Lars Ole sender ut et forslag til referat rett
etter møtet (7.11) i løpet av 14 dager (innen 21.11) så sender
samtlige møtedeltakere sine kommentarer eller ikke
kommentarer til referat, Alle skal med andre ord sende en epost, slik at Lars Ole vet at alle har gjennomgått referatet.
Eventuelle presiseringer eller kommentarer legges inn i
referatet og det sendes ut igjen. Enten som godkjent hvis det
bare var presiseringer eller for ny godkjenning hvis det var
kommentarer som trenger godkjenning, Alternativet er å
legge til kommentarene i referatet før det godkjennes.

2.

Pårørende inn i lokale brukerråd eller alternative råd
Hvordan sikre at den som da er pårørende, kan representere
de andre boligene. Sikre at det ikke blir på individplan.
Et aktuelt tema kan være ferieplaner.
Når har man krav på følge til for eksempel tannlege? Dette
er en problemstillings om diskuteres ute.
Morten har spurt noen av representantene i brukerrådene om
de ønsket at pårørende skal være med i brukerrådene.
Svarene på dette var at det ønsket de ikke.
Pårørende møte i Per Skredders vei har en ½ times møte
felles med avdelingsleder og ansatt.
Hvordan sikre at ikke pårørendes stemme blir hørt på
bekostning av brukerens stemme.
Forslag om at det gjøres et forsøksprosjekt. Forslaget tas opp
til drøfting med tjenestelederne i tjenesten på neste
tjenesteledermøte. Komme tilbake til dette på neste møte i
sentralt brukerråd.
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3.

Status i tjenesten
På Fornebu holder brukerne på å overta leilighetene.
Det er utfordringer knyttet til at driften startes og at det er
uavklart hvor mange av beboerne som flytter inn ved oppstart
og når det kan antas at det er full drift. Samt at leilighetene
(som ikke bosettes) vurderes leid ut i mellomtiden.
Det er 14 som har kjøpt, men bare 6 som har tenkt å flytte
inn med en gang.
Brynsveien er klar for oppstart.
Kommunen kan gi sin fortrinnsrett til å kjøpe en tomt videre
til privat utbygger, men ikke selv stå som kjøper når det
gjelder å bygge boliger for utviklingshemmede.

4.

HP 2014-2017
Stor vekst i gruppen unge mennesker med stort
bistandsbehov. Mange ble født mellom 1990 og 2000 med
store sammensatte hjelpebehov. Det finnes ingen forskning
som forklarer dette. En mulig årsak kan være at det
medisinske fremskrittet gjør at flere barn vokser opp nå enn
tidligere.
I dag ytes det tjenester til 270 personer, man regner med at
dette tallet vil øke kraftig i årene fremover
Investeringsbehovet frem til 2030 vil være på 2 milliarder.
Sett på side 88.
Sissel Mette spurte om situasjonen i forhold til
utviklingshemming og psykiatri (HP s. 80) Her opplyste
Morten at de ofte blir kasteballer mellom div. instanser.
Vi fortsetter på neste møte.

5.

Bruk av hjelpemidler i hjemmet til bruker
Arbeidstilsynet setter begrensinger vedr. løfting og andre
forhold. Dersom nærmeste pårørende motsetter seg bruk av
hjelpemidler som er nødvendige for at ansatte skal kunne
bistå bruker, vil dette kunne føre til omgjøring av vedtak for
å tilfredsstille arbeidsmiljøloven.
Dersom man ikke ønsker å bruke nødvendige hjelpemidler,
så kan ikke tjenesteyterne gjennomføre sine oppgaver på en
faglig forsvarlig måte. Derfor er det viktig at dette formidles
på en måte som fører til forståelse av alle parters synspunkter.
Tjenesteyternes helse kan ikke gå på bekostning av brukerens
ønske om færre hjelpemidler.
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6.

Eventuelt
Ikke tid til dette.
Overføres til neste møte
Temakveld
Vi opprettholder temakvelden om samtykkekompetanse,
men arrangementet flyttes til 2014. Det er en utfordring å
finne en foreleser som både kan svare på juridiske spørsmål
og praktisk anvendelse av samtykkekompetanse.

