BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
13.03.2013
Arkivkode:

13. mars 2013
Morten Svarverud, Heidi Hesselberg, Lars Ole Bolneset,
Unni P. Einekjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Georg Traheim,
Ellen Johansen (LUPE) og Frøydis Lange (LUPE)

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

15. mai 2013 kl. 15.30 - 17.00
Per Skreddersvei (med mindre annet blir gitt beskjed om)

Referent:

Lars Ole
Oppfølgingsansvarlig

Ellen Johansen har fått seg e-post – Gratulerer
ellenjohansen34@gmail.com
1.

Informasjon om- og omvisning på Vangkroken 3
ved tjenesteleder Heidi Hesselberg
• Omvisning på huset i begge etasjer. Fikk også lov av en beboer
til å se en av leilighetene.
Fine personal-fasiliteter, med både garderobe og dusj.
Egen fagansvarlig og avdelingsleder på hvert hus.
Samarbeid mellom boligene i forhold til fag og fagutvikling.
Personalet jobber bare på et av husene.

2.

Godkjenning av referat fra 16.01.13
• Ønske om å få referatet tidligere, samt mer utfyllende.
Dette skal bli tatt til etterretning.

3.

Status i tjenesten: v/ Morten Svarverud
• Det har ikke skjedd noe spesielt siden sist.

4.

Fornyet gjennomgang av rutinen for ”Gaver til ansatte i PLO”
• Gaver til ansatte skal ikke gis til enkeltpersoner.
Gaver kan gis til tjenestested eller avdeling.

5.

Turnus/overtid, hvilke løsninger finnes ifht lengre vakter ved
turer, arrangementer etc.
• Personal som reiser med bruker må det dekkes
døgnkompensasjon for.
• Problemstillingen skal opp i etisk råd i forbindelse med at noen
ansatte tar permisjon med lønn for å bli med på ferietur dekket av
brukeren
• Vaktskifte er et problem på tur
• Gi beskjed om store arrangementer, slik at det blir mulig for
tjenesten å planlegge dette
• LUPE planlegger blant annet ½ dags-tur for å se på Vivil-lekene
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6.

Tema for neste og høstens temakveld
• Forslag om dato onsdag 15. mai kl. 19.00 til kl. 21.00
• Forslag om at vi skal ha møtet på Rykkinn seniorsenter,
o Sissel Mette dobbelt-sjekker denne datoen.
• Tema blir å generelt se på hvordan tildelingskontoret vurderer
behovet/revurdering for i forbindelse med enkeltvedtak
• Deling av type vedtak i forhold til hva som er helsehjelp,
hvorfor ikke timebaserte vedtak, osv. er noen temaer.
• Forslag til tema for høsten er samtykkekompetanse

Eventuelt
Artikkel i Budstikka
Snakket om artikkelen i Budstikka 2. mars som forteller om at
kommunen har det beste resultatet på 5 år. Totalt sett gikk driften av
kommunen gikk med 516 millioner i pluss. Når det gjelder tallene
for PLO, så gikk de med 4,4 millioner i underskudd for 2012.
Med andre ord et merforbruk.
Tilbakemelding på kvalitet
Når man som pårørende ute i tjenesten opplever at en bruker ikke får
det som vedkommende trenger, må dette meldes som et økt behov
for tjenester/vedtak til tildelingskontoret eller PLO når det er et
avvik fra gjeldende vedtak (tilbakemelding på kvalitet).
Når det gjelder avvik fra gjeldende vedtak, skal personalet melde
dette i eget elektronisk system.
7.

Saker til møtet i mai og videre:
• Traheim forteller om endringene som kommer
rundt overformynderiet, og hvor langt prosessen har kommet
Pårørende inn i brukerråd
Bruk av hjelpemidler
Arbeidstilsynet setter begrensinger vedr. løfting og andre
forhold. Hvis nærmeste pårørende motsetter seg bruk av
hjelpemidler som er ment for å avlaste begrensinger, vil dette
kunne føre til omgjøring av vedtak for å tilfredsstille
arbeidsmiljøloven. Forslag at dette temaet også tas opp på
førstkommende temakveld.

