
 

 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

29.03.2021 
      

 
 
 
Møtedato: 15. mars 2021 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU),  Geir Hanssen 

(LUPE), Merete (brukerrådsrepresentant), Cecilie Dahl 
(brukerrepresentant), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid), 
Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), 
Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) 

Forfall:       
Neste møte: 10. mai 2021 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Teamsmøte        
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1. 
 

Referat fra møte 25.01.21 godkjent. 
Velkommen til Cecilie Dahl, som er vararepresentant for Merete. 
 
Betydning av noen vanskelige ord; 

- Restriktive; mindre begrensende 
- Referansegruppe; det er en gruppe som man sammenligner seg med. 
- Omdisponert; Omplassere f.eks ansatte som må jobbe et annet sted. 
- Disponere; å ha, eie eller bruke 
- Mutert; Det har skjedd en forandring i viruset og dermed har viruset 

endret seg. 
- Prioritere; Utpeke eller behandle noe/noen som er viktigere enn noe 

annet. 
 

 

2. Informasjon fra seksjonsleder 
 
Status korona per 14.03.21 
I løpet av de siste 14 dagene har det vært påvist mer smitte enn siden i høst. 
 
Pleie- og omsorg; 
 
Beboere: 3 er smittet med covid-19 (ambulerende og samlokaliserte boliger) 
og i tillegg er 33 definert som nærkontakter. Ett dødsfall i samlokalisert 
bolig. 
 
Ansatte; 20 har fått påvist covid-19.  
Det er smitte i samlokaliserte boliger og i barne- avlastningsbolig, og i 
tillegg er 99 ansatte i korona relatert karantene, fordi det er påvist smitte hos 
noen som bor i foreldrehjemmet, arbeidstakere ved arbeidssenter og hos 1 
sjåfør.  
 
Tjenesten gjør en god jobb med rutiner og oppfølging av testing, isolering, 
smittesporing og karantene. Det handler om å få rask kontroll før smitten 
spres videre.  
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Eksempel på god håndtering av smitte: 1 beboer påvist smitte, men ingen 
andre av beboerne eller ansatte ble smittet.☺ 
 
Vaksinering: 
Fastlegen og folkehelsekontoret har ansvar for å utpeke hvem som skal få 
vaksinen i hvilken rekkefølge. Beboere i samlokaliserte boliger behandles 
på lik linje som øvrige innbyggere i Bærum kommune. Det er fastlegen som 
fastsetter hvilken pulje den enkelte tilhører til. 
 
Vaksinering skjer enten hos faste lege eller på Rud, Bærum Idrettshall.  
 
For noen er det trygghet å bli vaksinert hos sin fastlege eller hjemme. 
Mange har også behov for ledsager med seg. 
Dette tas opp med folkehelsekontoret når det gjelder vaksinering på Rud.   
 
Viktig å snakke sammen om covid-19 og hva det kan føre med seg; at man 
kan bli syk, må isoleres, i karantene og om forebygging og bruk av 
smittevernutstyr. 
 
Vaksinasjon med vaksinen AstraZeneca er stoppet inntil videre, for 
helsepersonell i Norge. Ca 1600 av helsepersonellet i kommunen har fått 1. 
dose med denne vaksinen. 
 

Leie av biler som politisk vedtatt. 

Følgende boliger skal det anskaffes biler og inngås leieavtale for; 

- Høyrabben 3 (eksisterende bolig) 

- J.A.Lippestadvei 14-20 (eksisterende bolig) 

- Brynsveien 153 (ny bolig) 

- Gabbroveien 1 (ny bolig) 

Det inngås i tillegg avtale med de beboerne som ønsker å være med på 

ordningen. 

 

Det er, for tjenesten, mulighet for å leie bil direkte gjennom BK transport 

eller låne av Bærum kommune dagtilbud ved ledig kapasitet hos dem. 

 

Det vil anskaffes biler til ytterligere flere nye boliger etter hvert,  

seksjonsleder vil komme tilbake til det. 

 

Stortingsvalg 2021 

Vi inviterer ikke valgstyret i år til møte i Sentralt brukerråd. 

Det skal lages en lettlest brosjyre. Som handler om demokrati, partiene og 

hva som skiller dem fra hverandre, hvordan man stemmer og om Storting, 

regjering og kommunestyre. Alle kan få denne brosjyren.  

 
3. 
 

Bruk av fellesareal og aktiviteter under korona 
Det er kommet en henvendelse til Rådet for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. NFU har videresendt henvendelsen til seksjonsleder.   
 
«Nå har pandemien vart ett år, og det er mye hjemmetid for beboerne. Det er 

derfor viktig at de får gode tilbud i boligene. Noen boliger ordner dette veldig bra 

med kohorter og fordeling av personale, mens det da ser ut til at noen kanskje blir 

litt for rigide.»  
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Seksjonsleder svarer ut denne henvendelsen; 

«Det gjøres utrolig mye bra aktiviteter i boligene, mer enn de klarer å få vist. 

Personalet er kreative og dette fremkommer i journalene, der det skal 

dokumenteres. Tjenesten kjenner seg ikke igjen at det gjøres lite aktiviteter. 
 

Ved bruk av fellesarealene må det overholdes godt smittevern, i kohorter, 

oversikt over hvem som er der samtidig og begrensninger i antall (rommene 

skal være merket med hvor mange som kan være der samtidig), 

overflaterengjøring m.m. 

 

Kohorter i koronatiden betyr at det er en fast gruppe mennesker som møtes. 

Dette gjør det lettere med eventuelt smittesporing og smittebegrensning. 

 

I avlastnings- og barneboligene er det mindre begrensninger, men 

smitteverntiltak må overholdes». 
 
Innspill fra NFU om at det er viktig med informasjon til pårørende/beboerne 
hvorfor man gjør de enkelte grepene og hvordan det skal gjøres. 
 
Innspill fra tilrettelegger brukerrådsarbeid at spørsmål om erfaringer og 
opplevelser under pandemigen kan tas med i en brukerundersøkelse, det kan 
gi viktig informasjon og læring. 
 

4 Informasjon fra brukerrådene – Merete og Cecilie 

RGB har ikke hatt møter siden sist. 

 

Vi er nå to representanter i Sentralt brukerråd, for å dekke opp ved syksom 

eller andre uforutsette hendelser. 

 

Ny veileder  

Veilederen blir utsatt på grunn av pandemien. Vet ikke hvor lenge. 

Kommer en lettversjon før sommeren. 

 

Politiker-stafetten 

Intet nytt på grunn av pandemien.  

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene 

Hjemmesiden er ennå ikke ferdig. Fint møte for to uker siden.  Neste møte 

er i juni. Martin og Frøydis er med fra Bærum og Marlene  

og Thomas fra Lillestrøm. 

 

SAR-møtet 

Planen fra sist er utsatt. Lars Ole i kontakt med tilretteleggere for brukerråd 

 

Frivillighet 

Intet nytt, men jobber videre med saken. 

 

Skjema «Tilbakemelding på kvalitet» 

Venter på svar om hvordan det går med saken. 
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Send det til seksjonsleder, som videreformidler det til nyansatt etter at Tone 

Rokseth har fått ny stilling i kommunen. 

 

Forberede temakveld IP og BPA 

Ingen planlegging siden sist. Dato for temakveld er ikke bestemt ennå, men 

satser på mai/juni 2021 

 
5. Informasjon fra NFU og LUPE 

 

NFU:  

Mye dreier seg om covid 19. 

Har sendt brev til kommunedirektøren om å fremskynde prosessen med å 

finne et annet sted for ny barnebolig enn den tiltenkte Haugtun tomten.  

 

Alette Reinholdt er valgt til styreleder for NFU Viken Fylkeslag. 

 

LUPE:  

Har sent brev til FHI om å prioritere brukere på dagsenter. 

 

 

6. Status boligprosjekter 
Ingen endringer, som tidligere informert om,  i nye boligprosjekter. 
 
Tokerudkollen 37 -41 skal rehabiliteres utvendig. 
Det vil medføre mye støy, slik at driften av dagtilbud og bolig må flytte 
midlertidig til et annet sted. Det som vurderes er Berger sykehjem (ledig) og 
Berger omsorgsbolig (blir ledig når J.A.Lippestad vei flytter tilbake til sine 
opprinnelige lokaler på Emma Hjorth). 
 
Spørsmål om det blir forsterket tak i Busoppveien i tilfelle behov for 
takheis. Det blir tilrettelagt for at det kan installeres takheis ved behov. 
 
Tegning av det planlagte aktivitetshuset i Busoppveien ble vist. NFU og 
LUPE fikk frist til 18.03.21 med å gi tilbakemelding til boligkoordinator    
om at de har sett tegningene og mulighet for å komme med innspill. 
 

 

7. Eventuelt 
Vinterferie på Guriset, ble avlyst i år. Spørsmål fra NFU om oppsparte 
midler kan brukes til noe annet? Boligkoordinator sjekker dette med Fritid – 
og avlastning.  
 
Bruk av midler etter salg av tomt på Emma Hjorth. 
Forslag om at på neste møte 10.05.21 legges frem gjennomførte tiltak med 
bilder dersom det er mulig. 
Dette legges opp til ny runde med mulighet for å komme med innspill for 
videre bruk av midlene. 
 
 

 

 

Oppfølgingssaker i 2021. 

- Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) jobber med dispensasjon 

fra universell utforming. Får dette konsekvens for byggeprosjekter? 
- Rekruttering og arbeidstidsordninger 
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- Informasjon og involvering knyttet til Avlastning og barneboliger, erstatning av 
Glitterud barnebolig. 

- Bruk av resterende midler etter salg av tomter på Emma Hjorth. 
 
 

 

 


