
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

10.09.2013 
      

 
 
 
Møtedato: 10. september 2013 
Tilstede: Morten Svarverud, Heidi Hesselberg, Lars Ole Bolneset,  
                        Unni P. Einekjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU),   
                        Ellen Johansen (LUPE) og Frøydis Lange (LUPE 
Forfall:       
Neste møte: 4. november 2013 kl. 16.30-18.00   
Møtested: Rykkinn Seniorsenter        
Referent: Lars Ole   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Informasjon om Per Skreddersvei v/Marthe Skjemstad 

Marthe er avdelingsleder og ganske «fersk» (01.01.13). 
Her bor det 12 brukere med hver sine leiligheter.  De har 
felles kjøkken hvor det servers middag 5 dager i uken.  
Brukerne deltar i matlagingen.  Huset er et privat initiativ.  
Det er godt med fagpersoner på huset og ulike faggrupper er 
representert.  Huset er døgnbemannet med ca. 16 1/1 
stillinger. Det er i underkant av 40 personer, med tanke på 
vikarer.  Personalgruppen er stabil.  Det er stor variasjon i 
funksjonsnivå.  Borettslaget har selv leaset en bil som 
beboerne benytter. 
 

 

2.  Godkjenning av referat fra 15.05.13 og temakveld samme 
dag 
Referatet ble godkjent. 
Morten opplevde at temakvelden burde ha fungert på en 
annen måte.  Møtet tar dette til etterretning og sørger for at 
det ikke gjentas. 
Pårørenderepresentantene lover å sørge for at temakvelden 
holder seg til avtalte opplegg. 
 

Alle 

3.  Temakveld 
Vi opprettholder temakvelden om samtykkekompetanse 
4.november og Morten sjekker med hensyn til 
foredragsholder. Sissel Mette sjekker ut om vi kan benytte 
Rykkinn seniorsenter som sist 
 

Sissel Mette  
Morten 

4.  Pårørende inn i brukerråd? 
Det foreligger forslag til ulike løsninger når det gjelder 
representasjon i brukerrådene.   
 
Forslag om å ta med to brukere inn i sentralt brukerråd. 
 
Lars Ole forteller at det nå er flere tjenestesteder som er godt 
i gang med å etablere brukerråd.  Brukerne er også flinke til å 
ta hensyn til og inkludere andre brukere, også de som ikke 

Alle 



1 

 

kan snakke for seg, med i ting som planlegges.  Lars Ole 
mener at pårørende inn i dagens brukerrådsmodell ikke er en 
god ide, bland annet fordi brukerne trenger tid på å bygge 
opp egen kompetanse på å bli hørt og det å tale egen sak.   
 
Det ble videre diskutert om det kan opprettes et annet 
råd/samarbeid mellom for eksempel en pårørende som 
representant for alle pårørende og avdelingsleder eller 
tjenesteleder. 

• Enighet om at alle sender innspill til Morten i forkant 
av neste møte rundt dette så tas det opp igjen da. 
 

5.  Informasjon om byggeprosjekter på Emma Hjorth 
Stiftelsen ungdomsboliger ønsker å bygge utleieleiligheter på 
2 forskjellige tomter på Emma Hjorth området. Ellen forteller 
at LUPE har sendt inn kommentarer ifht til dette der de ikke 
ønsker at Regulering skal gå inn for dette. 
 

Ellen 
Morten 

6.  Eventuelt 
Georg Traheim har sluttet i gruppen, fordi han har begynt hos 
Fylkesmannen. 
 

 

7.  Overføres til neste møte 
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. 

 

 

 
 


