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  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

 
 
 
 

Referat fra 3. desember 2019 

Tilstede: Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,  
Erik Songstad, Gro Sjønnesen og Cora Galucio  

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Merete Bjørke 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:   Emma Hjorthsvei 74  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Silja Angellsen fra Helsetilsynet 

Neste møte: 17. desember 

Vedlegg: 1/500  Tilbakemelding på kvalitet 

2/500  Referat fra SAR 

  

Foreløpig referat, gjøres ferdig på juleavslutningen 17.12 hos Frøydis 
 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 

Ingen møter siden sist. 
 
 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 
  Gro hadde med siste utgave an BANG-avisen fra Vøyen. 
   
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Lars Ole plukker opp Erik, Tove, Cora og Gro på veien. 
  Levrestien kl. 09.40 og Emma kl. 09.45. 
  Merete reiser på egen-hånd med veiledning fra Frøydis  
  Lars Ole handler på veien. 
   
 

 

Nr.500  
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      @   E-post og beskjeder 

  E-post fra Tone Rokseth som jobber som Spesialrådgiver 
  Med ansvar for kvalitet, internkontroll og beredskap 
  i Pleie og omsorg, Bærum kommune 
 
  Hun lurer på om vi kan se på  
  om skjema for «Tilbakemelding på kvalitet» 
  kan gjøres mer lettlest og tilgjengelig. 
  Vi lager egen sak 05/19 Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet». 
    
 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Intet spesielt på hjemmesidene. 
 

 
 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss” 

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 

 
Neste SAR-møte er 25. februar. 
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte enten 11. februar  
eller 18. februar fra kl. 14.00 til kl. 15.00. 
 
 
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd 

Ingen andre referater siden siste møte. 
 
 
 

Saker til SAR: 
  Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med. 
   
  Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter. 
  Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR. 
 
  Laget forslag til saksliste. 
   
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
https://radgivningsgruppen.no/sar-saker-vi-jobber-med/
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  Annet:   Hva skal være tema på neste Tema-kveld? 

  Temaer fra Helsetilsynets veileder. 
  Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse - BPA. 
  Et annet forslag er Individuell plan - IP. 
  Vi jobber med saken. 
 
 

  Nordisk paraply 

  Intet nytt siden sist. 
   
 
 
 

SAKER    

 

07/18  Det gjelder livet – lettlest rapport 
  På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,  
  må vi fortsatt utsette denne saken. 

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.  

 

 

01/19  Veileder Helsedirektoratet 
  Vi er ferdig med lege og tannlege,  
  og litt om psykisk helse.  

Vedtak: Vi er ferdig med alle spørsmålene. 
  Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.  
  

 

02/19 Forelesning for vernepleier-studenter 

  Vi er veldig fornøyde med denne runden. 
  Alle var fornøyde. 

Vedtak: Vi lager manus og arbeidsfordeling neste gang. 
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03/19 Politiker-stafetten 2020 

   Hvem lager rød stafett-pinne  
  og hvem besøker ordføreren? 

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte 

  

04/19   Helsetilsynet på besøk 

Silja er vernepleier i Statens helsetilsyn i Oslo,  
og har jobbet der i 9 måneder.   
Har tidligere jobbet i bolig for mennesker med utviklingshemming. 
Er opptatt av tvang og makt. 
 
Min rolle er å vurdere godkjenninger av helsepersonell  
som har fått klager mot seg. 
Lager kursmateriell for Fylkesmennene. 
 
Fylkesmannen har som oppgave å sikre at alle som bor i landet  
får de rettighetene de har krav på.   
Fylkesmannen mottar klager fra innbyggerne. 
Klager senders videre til Helsetilsynet hvis det er nødvendig.  
 
Helsetilsynet har flere avdelinger,  
og en som har ansvaret for helse og sosiale saker. 
Også en varsel-avdeling,  
hvis det skjer alvorlige ting som dødsfall i tjenesten.   
Det kan være en pasient som dør på et sykehus. 
 
Helsedirektoratet er de som lager rundskriv og tolker lovene.  
 
Silja skal lage et kurs for Fylkesmannen  
om hvordan de kan tilrettelegge for gode samtaler med brukere  
Som har vedtak om tvang. 
 
En dag på kurset skal handle om brukers stemme på tilsynene. 
 
 
På forhånd kan Fylkesmennene: 

- Ringer eller skype med bruker 
- Sende brev eller epost med spørsmål, 

Slik at bruker kan øve seg 
- Sende kort beskrivelse og bilde av den som skal ha samtalen 
- Lage lettlest informasjon om tvang og makt 
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På møtet kan det være utfordrende når: 

- Bruker ikke har talespråk, bruke tid 
- Hvis bruker ikke forstår, ha med tolk/tilrettelegger  

 
 
 Andre tips: 

o  Bruker spør bruker-metodikk – for å sikre at samtalen  
gjennomføres med en som har kompetanse  
til å samtale med denne gruppen brukere i tilsynssammenheng 

o Teste opplegget (RGB) 
o Lese i vedtaket om hvordan kommunen har tilrettelagt for  

medbestemmelse og brukermedvirkning 
 

Vedtak: Silja sender oss sitt referat og etter hvert forslag til opplegg for kurset.
  

 

05/19 Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet» 

  Fortsetter på juleavslutningen 

 

 Godkjenning av referat nummer 500 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møte. 

 
 
 

 EVENTUELT  
 Laget liste for våren 2020. 


