
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

28.04.2015 
      

 
 
 
Møtedato: 28. april 2015 
Tilstede: Unni Einerkjær, Sissel Mette Nyberg, Heidi Hesselberg, Morten 

Svarverud og Lars Ole Bolneset 
Forfall: Ellen Johansen og Frøydis Lange 
Neste møte: 18. juni 2015 kl. 15.30-17.30   
Møtested: Kommunegården, Mortens kontor 2. etasje    

    
Referent: Lars Ole   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Referat fra 19.01.14 ble godkjent med kommentarer som er 

lagt inn i referatet, samt se eventuelt.    
 

 

2.  Temakveld 
Det var godt oppmøte på kvelden. Det var 20 ansatte og 42 andre 
deltakere.  Fint at ansatte og pårørende hører det samme. 
Brukerne opplevde det som vanskelig å forstå. 
Det var en grei teknisk gjennomgang, men ønske om mere 
eksempler. 
 
Forslag om å invitere til en ny samling til høsten med tema 
selvbestemmelse, medbestemmelse, samtykkekompetanse, 
hverdagstvang - i perioden september/oktober 2015. 
Morten forsøker å finne en person som kan snakke mer praktisk 
rettet.     
 
NFU inviterer til temadag med Petter Kramås 7. november for å 
snakke om et spennende tema. 
 

 

3.  Status i tjenesten 
• Beboerne i Gamle Lommedalsvei holder på å flytte ut 

(bolig med service), de flytter ned i nye leiligheter i Gamle 
Drammensvei omsorgsboliger. Av de 17 leilighetene som 
da blir ledig vil 14 personer innenfor vår brukergruppe få 
tilbud om å flytte dit. Dette vil være både beboere som 
allerede bor i kommunal bolig og får tjenester fra 
kommunen, og nye som flytter hjemmefra. De eksisterende 
beboerne kommer fra 3 små boliganlegg som Pleie og 
omsorg ikke skal fortsette å ha drift ved. De nye beboerne 
som får tilbud først er alle fra det private boligprosjektet 
«Medvind» 

• Det samme gjelder for Høyrabben 3 og 8, av de 18 
leilighetene som blir ledig i hver av blokkene vil 14 
personer innenfor vårbrukergruppe få tilbud om å flytte dit. 
I Høyrabben 3 vil det både være beboere som allerede bor i 
kommunal bolig og får tjenester fra kommunen, og nye som 
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flytter hjemmefra. De eksisterende beboerne kommer også 
her fra små boliganlegg som Pleie og omsorg ikke skal 
fortsette å ha drift ved. I Høyrabben 8 vil det bare være nye 
beboere, alle som får tilbud kommer fra det private bolig 
initiativet i Brynsveien. 

 
Pårørende til- og eksisterende beboere er informert og 
tilbakemeldingene fra de er at det ser ut til å bli er bra botilbud. 
 
Er det bekymring vedrørende flytting, så presiserer Morten at dette 
vil bli informert om i den enkelte sak når det er aktuelt. 
 
Kommunen jobber med mulighet for å bygge og så selge.  Det er 
mange juridiske avklaringer som skal gjøres og saken skal opp i 
BIOM 16. juni. 
 
Brukerundersøkelsen skal gjennomføres av de to studentene som 
var med på forrige møte fra 19. mai. Dette er en intervju-
undersøkelse for de brukerne som ønsker å delta. Det sendes også 
ut et spørreskjema til pårørende en gang i juni/juli. Det vil bli 
oppfordret til å svare elektronisk, men det vil også være mulig å 
besvare undersøkelsen på papir.  
 
Boligkoordinator Bente Moe Eriksen har sendt ut 115 invitasjoner 
til dialogmøte og 63 pårørende har takket ja og vært i samtale med 
henne. Alle pårørende som har barn som muligens vil ha behov for 
omsorgsbolig vil bli invitert til dialogmøte første gang i løpet av 
det året barnet fyller 15 år. 
Kommunen har fått veldig gode tilbakemeldinger på arbeidet Bente 
gjør i forhold til informasjon og det at kommunen planlegger  
langsiktig. Møtene gir oss et godt grunnlag for fremtidig 
boligbehov. 
 

4.  Velferdsteknologi 
Utsatt til møtet 31.august 
 

 

5.  Møteplan for resten av året 
Torsdag 18. juni kl. 15.30 til 17.30 
Mandag 31. august kl. 16.00 til 18.00 
Mandag 5. oktober kl. 16.00 til 18.00 
Temakveld Mandag 12. oktober kl. 19-21? 
Tirsdag 17. november kl. 16.00 til 18.00 
 

 

6.  Eventuelt 

• Synes det var en fint med motivasjonskonferansen.    

Sissel Mette trakk en del konkrete ting hun satte stor pris 

på. 

• Kan vaktordninger føre til «institusjonspraksis» og føre til 

gruppetenkning, fremfor individuelle løsninger?  I RUVE 

har man nå en prøveordning med 13 timers vakter i helgen, 

som gir rom for å reise på dagsturer.  Dette er en frivillig 

ordning.  

• Handling/Smartmat/Kolonial.no 

Hvis brukeren har vedtak om praktisk bistand  til  handling,  

vil dagligvarehandlingen utføres via Kolonial.no, og som 
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blir levert hjem til brukerne våre kostnadsfritt fra 

kommunens storkjøkken. Alle brukere og pårørende skal ha 

fått informasjon om dette.  

Ordningen kan også benyttes for brukere som har vedtak 

om praktisk bistand opplæring, kan lære seg å handle på 

nettet selv. 

Brukerne kan fortsette å gå på butikken, men det vil være 

mer som en aktivitet og vil kunne bli mer lystbetont for 

mange.   

• Vi setter av hele neste møte til å «arbeide» med fordeler og 

ulemper med privateide og kommunalt-eide boliger på 

samme tjenestested. 

 
 
 

 


