
 
                                                                                                                            Referat fra møte i RGB nr. 513 

 Side - 1 

 

R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

 
 
 
 

Referat fra 14. september 2021 

Tilstede: Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke, Cecilie Dahl, 
Gro Sjønnesen og Erik Songstad 

Ikke tilstede: Cora Galucio 
Møte-leder: Cecilie Dahl 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

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

Besøk: Ingen 

Neste møte: 28. september 2021 

Vedlegg: Ingen 

  

 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 

Cecilie har vært i studio med Helsedirektoratet 
og snakket om arbeidet med å være med på å lage veilederen  
«Gode hele- og omsorgstjenester  
til personer med utviklingshemming». 
Opptaket skal vises på webinaret 19. september. 
 
 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 
  Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.   
 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Ikke noe spesielt. 
 
 
 

 

Nr.513  

https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-09-09-lanseringswebinar-ny-veileder-gode-helse--og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming.html
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      @   E-post og beskjeder 

Informasjon om «Hear our Voices»  
som er den Europeiske konferansen for utviklingshemmede. 
 
Konferansen er annen hvert år  
og i år handler den om pandemiens betydning  
for mennesker med utviklingshemming. 
 
E-post fra Anders Midtsundstad – se sak 1/21 
 
 

  
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

 
 
 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss” 

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 

 

 
 
BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd 

Det var møte i sentralt brukerråd i går. 
 
 

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 når det er klart. 
 
 
 

Annet:   Hva skal være tema på neste Tema-kveld? 

  Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP. 
  Se egen sak. 
 
  Temaer fra Helsetilsynets veileder. 
 
   

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
https://radgivningsgruppen.no/sar-saker-vi-jobber-med/
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  Nordisk paraply 

  Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen. 
   
 

 
SAKER    

 

01/19 Veileder Helsedirektoratet 

  
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.  

 

 

02/19  Tema-kveld om BPA og IP 

  Vi har sendt  

 
Vedtak: Fortsetter på neste møte. 

 

 

 

03/19 Politiker-stafetten 2020 

    
Vedtak: Fortsetter på neste møte. 

  

 

05/19 Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet» 

 
Vedtak: Avklares med Heidi 
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01/21 Prosjekt Ferie for alle 

Vi har fått spørsmål fra Anders Midtsundstad  
fra Nasjonalt kompetansetjeneste  
for barn og unge med funksjonsnedsettelse  
om vi vil delta i et forskningsprosjekt om tilrettelagt ferie for alle.   
Se vedlegg 1/513   

Han lurte også på om vi kunne hjelpe han  
med å samle 4 til 8 personale  
som også kunne intervjues. 

Vedtak: Alle vil delta. 
Dato for gruppeintervju blir 7. desember. 

 

02/21 TryggEst-seminar 

John-Ingvar fra Bufdir har spurt oss 
om vi kan delta på samling for   

Vedtak: Cecilie, Frøydis, Erik og Gro 

 

 

 Godkjenning av referat nummer 512 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møte. 

 
 

 EVENTUELT  
 «Bruker spør bruker» - hvordan kan det følges opp? 
 Kanskje snakke med KS?  Sjekke med LUPE og NFU. 
 Merete tar opp saken i Sentral brukerråd på mandag. 
 Forbereder saken sammen med Cecilie på fredag. 
  
  

https://www.nkbuf.no/om-oss.356662.no.html
https://www.nkbuf.no/om-oss.356662.no.html


 
                                                                                                                            Referat fra møte i RGB nr. 513 

 Side - 5 

 
 
  



 
                                                                                                                            Referat fra møte i RGB nr. 513 

 Side - 6 

 
Vedlegg 1/513  

 
Til informasjon 
   
   
   

 
     
 

  
Kristiansand, 26.08.21 
  

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Ferie for alle» 
 
Bakgrunn og formål 
Vi arbeider med et prosjekt som ønsker å belyse situasjonen for personer som behøver hjelp til å reise på ferie med alt 
dette innebærer. Prosjektet heter «Ferie for alle». Vi ønsker å snakke med voksne personer med utviklingshemming om 
deres erfaringer. Noen ansatte og pårørende som bor i andre deler av landet vil også få fortelle om sine erfaringer.  
 
Informasjonen skal presenteres i en bok i 2023. Målet er at boken skal gi de som planlegger, og er med som ledsagere på 
ferieturer kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge ferie for personer med utviklingshemninger på best mulig måte.  
 
Det er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som eier prosjektet. Stiftelsen 
Solgården har gitt penger som betaler lønnen til de som gjennomfører undersøkelsen. 
 
Jeg som har ansvaret for å gjennomføre prosjektet heter Anders Midtsundstad. 
  
Hva innebærer deltakelsen i prosjektet? 
Vi har laget noen spørsmål vi håper at du kan tenke deg å være med på å snakke om sammen med andre i brukerutvalget 
i din kommune. Intervjuet i gruppen vil ta ca. 1 time. Det vil bare være en samtale. Kan du tenke deg å være med på 
dette?  
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alt som fortelles i gruppen under intervjuet skal vi bruke for å gi bedre kunnskap til de som planlegger og organiserer 
feriereiser overfor personer med utviklingshemming. Når vi skriver om prosjektet i boken bruker vi ikke navn. Ingen vil 
derfor kunne kjenne igjen deg eller få vite at du har deltatt i prosjektet. Det er bare vi som har ansvar for prosjektet som får 
høre intervjuet du har deltatt i.  
 
 
Frivillig deltakelse 
Du kan trekke deg fra intervjuet før vi starter, og under intervjuet hvis du ikke ønsker å være med lenger. Du trenger ikke å 
fortelle hvorfor du ikke vil være med. Det er fordi slike intervjuer er helt frivillige å være med på. Ønsker du etter at 
intervjuet har blitt gjennomført å trekke deg er det også helt greit. Ta da bare kontakt med prosjektleder på e-post eller 
mobil. 
 
Hvis du vil vite mer om dette prosjektet før du sier ja eller nei til å være med, kan du snakke med Anders Midtsundstad. 
Han kan kontaktes på e-post anders.midtsundstad@vhss.no eller mobil 90130797. 
 
Vi har gitt beskjed til de som bestemmer om det går an å gjøre slike prosjekter. Det heter Norsk senter for forskningsdata 
AS. De har gitt oss lov til å gjøre arbeidet slik vi har planlagt.  
 
Vi vil skrive ned det som kommer frem under intervjuet, men vi tar ikke med navn og andre opplysninger som kan avsløre 
hvem vi har intervjuet eller hvilken kommune dere bor i. Når vi har gjort dette ca 1 uke etter intervjuet vil lydopptaket bli 
slettes.  
 
Takk for at du leser dette og vil bestemme deg for om du vil være med på et slik intervju i gruppe. 
 
Vennlig hilsen 
Anders Midtsundstad 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 

 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato 

mailto:anders.midtsundstad@vhss.no

