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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 17. mars 2009 
Tilstede: John-Harald Wangen,  Tove Kjevik, Anne Marie Berg, 

Jacob Sverdrup, Leif Kåre Fjelde og Erik Songstad  
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes   

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00   

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  1/300 – Referat fra tema-kveld om helse-meldingen 

   
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Erik, Leif Kåre og Lars-Ove  
har vært på et møte om bolig-sosialt arbeid i Bærum kommune. 

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik hadde med et utklipp fra Budstikka 10. mars 
om felles aktivitetes-dag med Asker kommune. 
Arrangementet foregikk på Nordre Bondi gård i Asker. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Jacob er på påske-ferie de to neste møtene. 
Erik og Jacob bytter møteleder-oppgaven. 
Erik er møte-leder 31. mars og Jacob 28 april. 
 
Helene Holand vil gjerne ha referat fra RGB.   
Vi setter henne opp på referat-listen. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.300 
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  Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 
 

     @   E-post 
Gjennomgått e-poster. 
  
 
 

        Internett og hjemmeside 

 

Grunden skal ha årsmøte 28. mars.   

Vi har bedt de sende oss sin års-rapport for 2008.  
 

   
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere  

   
   

  Neste møte med SAR er 31. mars 2008  
  kl. 13.00 til 15.00. 
  Vi kan være i Løkkeåsveien 2. 
 
 

  Referat fra andre brukerråd: 
   
   
  BKA-rådet 
  I referat fra møte 26. februar 
  tar BKA-rådet opp den store festen de skal ha i april. 
   
 
 
  Brukerråd i boliger 
  Vi har fått det første referatet fra et av bruker-rådene. 
 
  Referat fra Jernbaneveien 23. februar. 
  Merete er valgt som kontakt-person for brukerne.  
  Har man noe man ønsker å ta opp, så kontakt Merete.  
  De tok også opp felles ferie-tur, felles aktivitets-dag  
  og helse-meldingen. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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  Asker-gruppen 
  Ingen nye referat siden sist. 
 
 
  Sentralt  brukerråd 
  På møte 24. februar ble følgende saker tatt opp. 
 
  Stillingene som pleie- og omsorgs-ledere finnes ikke lenger. 
  To kommunal-sjefer har ansvaret for drift – Bovil Tjønn 
  og en for forvaltning – Elisabeth Vennevold. 
 
  Det ble snakket om brann-sikkerhet i kommunale boliger. 
 
  Det jobbes med en sak i forbindelse med arbeid- og aktivitet. 
  Hvem skal få tilbud om jobb  
  og hvordan skal dette gjøres?     
  Hvor lenge skal man stå i jobb?   
 
  Det ble også snakket om hvor stort et tjeneste-sted skal være. 
  Blir bruker-medvirkningen ivaretatt? 
  Vi ber om en kopi av den undersøkelsen  
  som er gjennomført av tjeneste-utvikling.  
 
  Det er satt av penger til brukere med dårlig økonomi  
  for støtte til ferie-turer.  
 
  Funksjonshemmedes råd 
  Vi har sett på referatet fra 12. januar. 
  Ingen saker spesielt for oss. 
 
 
  Helse-meldingen 
  Se egen sak (01/09 HELSE-MELDINGEN) 
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SAKER  

 
 
 

03/08  STEMME-HØRING 2008 

 
Økonomi-gruppa har hatt møte  
og vi snakket om Inspirasjons-helgen, lokaler og søknader. 
 
Inspirasjons-helgen sammen med ULF er lørdag 4.  
og søndag 5. april i Asker. 
 
Det er ordnet med lokaler til festen  
og det er nesten avklart med Asker videregående.   
Helgen er 7. og 8. november. 
 
NFU Akershus vil støtte en søknad til Akershus-fondet. 
 
Ordfører Lene Conradi har en fast tid  
hun møter befolkningen i Asker.   
Forslag at noen fra Asker-gruppen  
og BBL møter henne  
og forteller om Inspirasjons-helgen og besøket fra Danmark 
 
Tove og Anne Marie blir kanskje med på Inspirasjons-helgen. 
De gir beskjed til Lars Ole på neste møte.  

 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
 
   
 
 

09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

Ikke tid til å jobbe med saken på dette møtet.   
 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
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10/08 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP 

  Vi har laget en søknad om støtte for 2009  
og bedt om at den siste delen av støtten for 2008  
settes inn på drifts-kontoen.  

    
Søknaden sendes til Bovild Tjønn. 

 
Vedtak: Søknadene sendes  

 
 
 
 
 

01/09 HELSE-MELDINGEN 

Vi har ren-skrevet referatet fra kvelden. 
 

Vedtak: Referatet vedlegges dagens referat – se vedlegg 1/300. 
 
 
 
 

 

02/09 EU-PROSJEKT  
   
  Det nærmer seg avreise for turen til Østerrike. 
   
  Lars Ole tar med video-kamera  

og skal filme fra turen. 
 
  Oppmøte søndag kl. 10.30 i Sandvika. 
 
  Vi prøver å ordne det slik at  

Lars-Ove plukker opp Anne Marie og Cecilie. 
Og at Lars Ole plukker opp Leif Kåre og Erik.  

 
  Vi har brukt Google Earth for å se på hvor vi skal. 
 
Vedtak: Alle som har Europeisk-helsekort tar med dette.. 
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03/09 HVA STÅR I VEDTAKET MITT? 

Alle tar med utskrift av vedtaket sitt på siste møte. 
 

Vedtak: Utsatt 
 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 300 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 
 

 
EVENTUELT 

 
Vi markerte møte nr. 300 med kake fra Emma kafe.  
 
 
Ikke avklart: 
Vi venter på svar fra SV om de kommer på besøk. 
 
Stortings-valget 2009. 
Skal vi gjøre noe i forhold til dette? 
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           Vedlegg 1/300 

 

Referat fra  
Tema-kveld om Helse-meldingen  
 
Tirsdag 10. mars 2009 
Tid:  Kl. 18.00 til 20.00   
Sted:  Kommunegården - ”ide-klekkeriet”  
 
 

Innledning 
Rådmannen arbeider med en helsemelding for perioden 2009 - 2015.  
Meldingen skal beskrive helse og velferd  
Og sosiale og økonomisk  forhold i befolkningen.  
 
Den skal videre beskrive kommunens helsetjenester,  
og handle om viktige helse spørsmål  
knyttet til ulike målgrupper med særlige behov. 
 
Målet med en helsemelding er tredelt: 
 

• Beskrive helsen i Bærum, foreslå gode forebyggende tiltak. 
• Beskrive helsetilbudene, og vurdere tilgjengelighet, omfang  

og kompetanse i forhold til utvalgte grupper med særlige behov 
• Trekke frem viktige helse- og helse-tjenesteutfordringer som andre 

meldinger har skrevet om. 

 
 
 
Programmet var som følger: 
 

Kl. 18.00  Gøran Svedsæther forteller om meldingen 
   Møte-deltakerne stiller spørsmål 
Kl. 18.30  Møtedeltakerne sier sin mening om: 
   Hva er viktig for god helse ? 
   Hvem, hjelper deg med å få god helse ? 
   Hva er bra? 
   Hva kan bli bedre ? 

Kl. 20.00  Ferdig 
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Tilstede:     John-Harald, Ingebjørg, Lillan, Hans Bjørn, Anne Dorin,  
Leif Kåre, Gro Anita, Erik, Anne Marie, Lise, Roar, Merete,  

 
Tilretteleggere:  Vibeke, Øivind, Ola, Lars-Ove og Lars Ole 
 
Tjenesteutvikling:  Gøran (G) 
 
 
Gøran innledet om Helse-meldingen. 
 
Han fortalte hvor langt de har kommet! 
Det er flere som skrive på meldingen. 
Så langt er det skrevet 100 sider. 
Meldingen skal være kortere. 
 
 
Meldingen handler om flere områder. 
Et av områdene er mennesker  
med nedsatt funksjons-evne. 
 
Før påske skal det være klart et utkast. 
Da blir det mulig å komme med innspill. 
Første politiske behandling er 7. mai. 
 
Etter dette kan alle si hva de mener om meldingen. 
I juni skal den behandles på nytt politisk. 
Til slutt skal meldingen vedtas i kommune-styret til høsten. 
 
Det som er viktig i dag  
er at dere sier noe om hva som er utfordringer  
og hva som er viktig for dere  
når det gjelder helse.  
 
JH:   Jeg synes det ofte er hast-verk  

når det skal lages slike meldinger. 
 
G:  Meldingen har det blitt jobbet med en stund.  

Bedre tid enn med forrige melding. 
 
I:  Noen som kjenner personen  

må følge på sykehus. 
 

Viktig at mat som serveres holder god kvalitet 
Og ikke er gått ut på dato. 
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G:  Hvilke erfaringer har dere med fast-lege? 
 
I:  Jeg er fornøyd med min fast-lege. 
 
LK:  De som bor alene trenger en  fast-lege som følger opp. 
  Arbeid, aktiviteter og trening  

er viktig for helsen. 
 
G:  Har dere noen å snakke med  

om viktige ting? 
 
I:  Viktig å ha det stabilt økonomisk.   

Det må være forutsigbart. 
 

L:  Jeg får ikke de opplysningene  
jeg trenger av fast-legen.   
Jeg har vurdert å bytte,  
men ikke gjort det. 

 
HB:  Fast følge til fast-legen  

og en trygg fast-lege. 
 
M:  Jeg klarte å gå til tann-legen alene,  

selv om det var tøft. 
  Jeg hoppet i det og det gikk fint. 
 

Informere om at personer  
som er uføretrygdede,  
kan få  gratis tann-lege. 

 
G:  Det er viktig å ha noen å snakke med  

og noen man kan søke råd hos. 
 
En person som kan avlaste pårørende 
Når det gjelder spørsmål om helse. 

 
I:  For liten tilgang til psykologer  

og psykiatere. 
Viktig å ha noen å snakke med når man har problemer. 
 
 
 

 
Hilsen RGB og avdeling Tjeneste-utvikling 

 


