BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
19.01.2015
Arkivkode:

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

19. januar 2015
Unni Einerkjær, Sissel Mette Nyberg, Heidi Hesselberg, Morten
Svarverud og Lars Ole Bolneset
Ellen Johansen og Frøydis Lange
28. april 2015 kl. 16.00-18.00
Kommunegården, møterom D 2. etasje

Referent:

Lars Ole

1.

Oppfølgingsansvarlig
Vi hadde besøk av 2 studenter som er i praksis hos RGB, praksisen
deres har tema brukerrådsarbeid.

2.

Referat fra 18.11.14
Ingen kommentar, bortsett fra årstall for ansettelse av ny
tjenesteleder og koordinator som skal være

3.

Mestrings- og motivasjonskonferanse torsdag 15. januar
• Unni og Sissel likte spesielt den første delen, men savnet
noe om utviklingshemmede under forelesningen om
velferdsteknologi.
• Heidi fikk vært innom alle parallell-tilbudene, savnet også
noe mer om utviklingshemmede.
• Studentene savnet spørsmål fra salen under paneldebatten.

4.

Medlems-møte om boligbygging i kommunen
Morten holdt et informativt foredrag om kommunens byggeplaner
de neste 20 årene. Viktig med samarbeid mellom kommunen og
ulike interessegrupper som vil bygge selv.

5.

Bruker- og pårørendeundersøkelse
Kommer denne våren. Undersøkelsen har vært utsatt litt fordi det
koster en del penger og den må gjøres i samarbeid med KS. Det er
Gøran Svedsæter som har kontakt med KS og bistår Pleie og
omsorg knyttet til undersøkelsen.

6.

Velferdsteknologi i tjenesten
• Unni mener at våre brukere er like forskjellig som alle
andre, og tenker at denne teknologien kan være et godt
bidrag inn i tjenesten. Samt at teknologi ikke skal erstatte
menneskelige ressurser, der hvor det er nødvendig og
ønskelig.
• Morten ønsker innspill på hvordan vi kan komme i gang
med en diskusjon rundt bruk av denne teknologien.
• I Belsetveien boliger er det mange brukere som allerede har
kunnskaper knyttet til dette, både brukere og pårørende.

1
Mulig at det kan være et godt sted å starte opp.
•

7.

Det ble diskutert flere forskjellige tiltak og forslag, som kan
oppsummeres med at noen pårørende vil oppleve at
teknologi ikke er bra, blant annet fordi de ikke kjenner
teknologien. Mens andre vil være positive til mer teknologi
enn det som kanskje er nødvendig eller ønskelig.

Temakveld
Torsdag 12. februar kl. 18.30 – 20.30 på Kunnskapssenteret.
Invitasjon sendes ut via kommunen på vegne av sentralt brukerråd
med påmelding. Hvis det er plass, så inviteres også ansatte.
Morten sjekker med kaffe og te.
NFU tar med pausetwist.
Samtykke til velferdsteknologi tas opp som eksempel.
Vi møtes kl. 17.45 for å gjøre i stand.

8.

Eventuelt
• Alle interesseorganisasjonene i Bærum bør representeres, i
dag er det NFU og LUPE.
• Organisasjonene velger representanter til Sentralt brukerråd
og hvordan dette håndteres er opp til hver organisasjon.
• Morten ser det som en fordel at det er stabilitet blant
medlemmene, og at det er ønskelig at flest mulig av
medlemmene kommer på hvert møte.
• Når Høyrabben og Gamle Lommedalsvei bolig med service
flytter til nye lokaler i løpet av våren blir det ledige
leiligheter som Pleie og omsorg tenker å benytte til boliger
for mennesker med utviklingshemming.
o Det er 18 leiligheter i Høyrabben 3 og 8, samt 17
leiligheter i Gamle Lommedalsvei. For å ha rom til
fellesareal og personalfasiliteter vil det bli tildelt 14
leiligheter til brukergruppen. NFU har
betenkeligheter med så store anlegg som det er
planlagt på Høyrabben med 14 plasser i en blokk.
De ønsker å forholde seg til kommunens vedtak om
inntil 8-12 plasser i hver enhet.
o Leilighetene er i overkant av 60 m2 og godt
tilrettelagt, de har også sprinkleranlegg for å øke
brannsikkerheten for brukerne.
o Videre informasjon om dette kommer på et senere
møte.

