BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
24.02.2009
Arkivkode:

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

24. februar 2009
Unni Einekjær, Maria Riiber, Frøydis Lange, Sven Erik Tholander,
Frøydis Lindseth og Lars-Ove Nordnes
Georg Traheim, Anne Austveg og Ellen Johansen
kl. 15.30
Møterom C, kommunegården

Referent:

Lars-Ove Nordnes
Oppfølgingsansvarlig

1.

Godkjenning av referat, oppfølging av sakene fra sist.
• Spørsmål om hvem som vurderer tilbud om arbeid /
aktivitet. Sven Erik har et prosjekt som jobber med
dette.
• Noen er ikke fornøyd med ”større-tjenestesteder”.
Ønske om brukermedvirkning. Tjenesteutvikling har
foretatt intervjuer med brukerrepresentanter som ledd
i en kvalitativ evaluering i forhold til prosjekt ”
Emma” og ”Rud/Vøyenenga”. NFU ønsker å
involvere brukere både i en kvalitativ og kvantitativ
brukerundersøkelse.

2.

Runde rundt bordet
• VTA arbeidsplass opprettet på Capralhaugen som en
prøveordning for en arbeidstaker.
• Det er satt av midler som kan søkes av brukere med
dårlig økonomi som tilskudd til utgifter til ferietur.
• Ide om å invitere til seminar hvor sentralt brukerråd
kan presentere seg.

3.

Status i tjenesten, endringer i organisasjonen. Sven Erik
• Budstikka skriver om brannsikkerhet, viktig at
tjenesten har fokus på dette. Gode rutiner og
opplæring.
• PLO-ledernivået borte, 2 kommanalsjefer for pleie og
omsorg. Sven Erik fortsatt øverste faglige ansvarlig
4a.
• Kommunalsjef for forvaltning++
• Kommunalsjef for drift
Duration Europe,
EU prosjekt hvor bruker spør bruker., Lars-Ove orienterte.
Tidlig tegn, Funksjonsfall og sykdom, Frøydis Lindseth fra
Kvalitetsenheten
• Rapport kan googles, navn: ”Diagnostisering og
behandling av personer med utviklingshemming og
demens”

4.
5.

1
•

6.
7.

Demensprosjekt i Bærum, demens blant
utviklingshemmede er en del av dette prosjektet.
• Funksjonsfall og sykdom, et kartleggingsverktøy
utviklet av UA(Utviklingshemming og aldring).
• Sammenheng mellom grad av utviklingshemming og
levealder. Personer med lettere utviklingshemming
lever vesentlig lengre enn personer med dypere
utviklingshemming.
Undervisning om utviklingshemming, Frøydis Lindseth fra
Kvalitetsenheten.
• Utsettes til senere møte.
Eventuelt.
• Kapittel 4A ved Lene Haugen må utsettes til neste
møte.
• Avvikshåndtering / Tilbakemelding på kvalitet. Det
skal etableres Etikk og kvalitetsutvalg på
tjenestestedene. Tema videre
• Temakveld / seminar for å involvere pårørende i
boliger må planlegges nærmere på senere møter.

