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Dato: 
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Møtedato: 6. februar 2007 
Tilstede: Sven Erik Tholander, Ellen Johansen, Frøydis Lange, Unni P. Einekjær, 

Lars-Ove Nordnes, Anne Austveg, 
Forfall: Georg Traheim, Marie Riiber. 
Neste møte: 15. mai 2007 kl. 16.00   
Møtested: Møterom C, 2.etasje kommunegården    

    
Referent: Anne Austveg   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Referat fra forrige gang godkjent.  

NFU bemerker til pkt. 2 – de ønsker foreldrerepresentanter på 
de lokale brukerrådene.  
 

 

2.  Lupe er opptatt av og ønsker at vi skal diskuterer: turer og 
ledsagerbevis.  
NFU er opptatt av: Vi må alle passe på at vi ikke får to 
grupper. Noen får være med på ”alt”, mens de som er svakest 
fungerende ikke har/får så mange tilbud for eksempel i 
Dissimilis, RGB, arbeidssenterne osv. 
 

 

3.  Retningslinjene for sentralt brukerråd ble gjennomgått for 
representantene for LUPE.  
 

 

4.  Hjelpeverge og pårørende rollen ble utsatt til nestegang, da 
Georg var forhindret fra å møte. 
 

 

5.  Brukerråd på tjenestestedene. Dette møtet er forbeholdt 
brukeren på tjenestestedet. Bærum er den første kommunene 
som prøver ut dette. Dette må prøves ut ca. et års tid før man 
evt. endrer på sammensetningen i brukerrådene. Man må nå 
få gjøre seg erfaringer. LUPE og NFU synes det er positivt at 
man tar brukermedvirkning på alvor og at brukeren selv får et 
forum. Men de er skeptiske til om vi klarer å ivareta de 
brukerne som ikke har språk og en stor kognitiv svikt. Hvem 
skal ivareta deres interesser i et brukerråd? 
NFU mener at pårørende skal være representert i tillegg til 
brukeren på brukerråd i boligene. 
 

 

6.  Samarbeid på tjenestestedene mellom pårørende og tjenesten. 
Dette har blitt tatt opp med alle tjenestelederne for boligene, 
aktivitetssenterne og avlastningsboligene. I 
Avlastningsboligene er det foreldrene som er brukeren, derfor 
ok. med samarbeidsmøter og fellesmøter. Men i boliger for 
voksne er det de som bor i boligen som er brukerne. 
Tjenestelederen var generelt skeptisk til å ha fellesmøter med 
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alle pårørende i et boliganlegg. Tjenestelederne menet at man 
må heller bli dyktigere på å ha jevnlig og mye kontakt med 
pårørende. Benytte ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter 
med hver enkelt pårørende, møter i forbindelse med 
individuell plan, gjenomgåelse av enkelt vedtakene sammen 
med dags og ukeplan med hver enkelt. Vi har også rutiner for 
tilbakemelding på kvalitet, der det skal fylles ut og sendes inn 
til PLO sentralt hvis pårørende og hjelpeverge enten skriver 
eller uttaler at de er misfornøyd med kvaliteten på 
tjenestestedet.  
Sven Erik konkluderte med at han ønsket at tjenesten skulle 
få prøve ut forskjellige modeller, og at man ikke kunne ta en 
avgjørelse på hvordan samarbeide på hvert tjenestested 
mellom pårørende og tjenesten skulle være. Hvert sted er 
forskjellig fra hverandre og hvert tjenestested bør få utvikle 
sin egen modell for hvordan samarbeide skal være. 
 

7.  Tema for neste møte 15/5-07 blir: Georg T; hjelpeverge og 
pårørende rollen, Sven Erik; Budsjett 2006- 2007, HP innspill 
langsiktig, melding om tjenester til mennesker med 
utviklingshemning i Bærum.  Lars-Ove og Anne; prosedyrer 
for kvalitet i Pleie og omsorg.  
 

 

 
 


