
 

Referat fra møte i brukerutvalget Bo- og habiliteringstjenester 

Dato: 05.04.2022 

Sted: Teams  

Tilstede: 

Jan Egil Korseberg Pårørenderepresentant 

Peder Inge Furseth Pårørenderepresentant 

Bente Hegdal Enhetsleder 

Mette Borge-Olsen Moe Faglig ansvarlig 

 

1. Presseoppslag 

Dialog rundt den siste tidens presseoppslag.  

Korseberg informerer om bakgrunnen for avisoppslaget, at han hadde blitt kontaktet av 

Romsdals Budstikke. Han svarte på de spørsmålene han fikk, og ble gjengitt i riktighet.  

Furseth sier hans leserinnlegg kom som ett tilsvar da han ikke var enig i Korseberg sin 

framstilling. Han utfordrer enhetsleder om å gi ett tilsvar til brukerrepresentantene i 

Romsdals Budstikke. Hegdal sier hun ikke ønsker å være deltager i en offentlig debatt, og sier 

videre at det er greit å være uenig på sak.  

Eventuellsaker: 

• Brukerutvalgets reelle innflytelse var oppe som tema i RFMNF i slutten av mars. Leder for 

rådet mente dette er en svakhet. Mulig det kommer endringer i rammene rundt 

Brukerutvalg. Per nå sitter brukerrepresentantene for 2 år om gangen.  

 

• Brukerrepresentantene foreslår å invitere foreldre og pårørende til ett møte/workshop.  

Dialog rundt dato for gjennomføring og hva som skal være intensjonen. En må ha avklart en 

agenda for møtet. Hva skal være på agendaen? 

Brukerrepresentantene møtes etter påske og kommer så med ett forslag til hvordan dette 

kan gjennomføres. 

 

2. Gjennomgikk status på pågående prosjektarbeid. 

 

• Evaluering av prosjektet «Gjennomgang av enhet Tiltak funksjonshemmede» 

Det er besluttet å ikke bruke mer tid på dette prosjektet. 

Begrunnelse:  

Statsforvalteren bekreftet i sin tilbakemelding at feil i saksbehandling har vært gjort,  

men at endringer i saksbehandling, kartlegging av tjenestebehov og reell brukermedvirkning 

er gjennomført slik at dagens praksis er tilfredsstillende og i henhold til gjeldende lovkrav.  

Furseth ber om at Statsforvalterens svar oversendes brukerrepresentantene. Dette vil bli 

gjort.   



 

• Gjennomgang av praksis fra søknad mottas til bruker mottar tjeneste 

Mandat for prosjektet er utarbeidet. 

Arbeidsgruppens sammensetning er under etablering.  

Første arbeidssamling: 2 dager, 28.april og 29.april 

Parallelt med dette gjennomføres nok ett prosjekt;  

Forbedringsarbeid mellom tildeling og koordinering, bo- og habiliteringstjenester og psykisk 

helse- og rustjenester. 

Målet er å optimalisere samarbeidet mellom tildeling og koordinering og utøverenhetene for 

å sikre riktig tjenesteleveranse til bruker. Målet er å oppnå forbedret samordning og avklare 

grad av involvering fra utøverenhetene. 

 

• Innføring av håndholdte enheter og bruk av BUM- rapporter som styringsverktøy 

2 pilotenheter er plukket ut til å delta i innføringen. 

Arbeidsgruppen er i gang med arbeidet. De jobber nå med tilpassing av tiltaksplaner, da 

dette er nødvendig for å ta i bruk håndholdte enheter. Arbeidet gjennomføres i nært 

samarbeid med Gerica ansvarlig i kommunen. 

 

• Helse- og mestringsteknologi 

Mandat for prosjektet er snarlig utarbeidet. 

Kartlegging av dagens bruk av mestringsteknologi er igangsatt i samarbeid med koordinator 

for helse- og mestringsteknologi i fagavdeling helse- og omsorg Hans Christian Lange. 

 

• Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 

Arbeidet er ikke igangsatt. 

Dette blir en del av arbeidet med å utarbeide en strategi for lokalisering og dimensjonering 

av institusjoner og botilbud (jfr. kommunestyrevedtak). Arbeidet skal ledes fra analyse- og 

utviklingsavdelingen.  

 

• Støttekontaktordningen organisert som sosiale aktivitetsgrupper 

Arbeidsgruppen er i gang med arbeidet. De har, med innspill fra RFMNF og 

Tildelingskontoret, utarbeidet en spørreundersøkelse for tjenestemottakere av 

støttekontakt tjenesten.  

Målet med spørreundersøkelsen er å kartlegge behov og interesse for en ny og modernisert 

ordning for bruk av støttekontakt/fritidskontakt gjennom å etablere sosiale 

aktivitetsgrupper. Resultat av denne undersøkelsen vil avklare hvordan vi jobber videre med 

prosjektet.  

• Veilederen» Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 

I tillegg til de nevnte prosjekt gjennomføres et prosjekt med veilederen: «Gode helse- og 

omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.»  

Målet er å gjennomgå veilederen for å se hvor veilederen skiller mellom hva som er lovkrav 

og hva som er faglige anbefalinger, og ta pulsen på egen tjeneste. 

7 arbeidsgrupper har gjennomgått hvert sitt tema/kapittel: 

o Samarbeid og kompetanse 



o Personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester  

o Livsfaser- og overganger 

o Habilitering og bistand i dagliglivet 

o Helseoppfølging 

o Familie, pårørende og verge 

o Dokumentasjon og taushetsplikt  

31.03 og 01.04  ble det arrangert to prosjektdager for de involverte. 

Arbeidsgruppene la da fram gruppenes vurderinger og funn.  

Det skal avholdes et styringsgruppemøte 08.04 hvor det skal avklares hvordan det videre 

skal jobbes med tematikken i ett forbedringsperspektiv. 

 

 

3. Informasjon om utlysning av stilling; Enhetsleder 

Bente informerer om at hun skal gå av 01.10.22. Ny enhetsleder ansettes fra 01.08.22. 

                
4. Eventuellsak: 

 

Furseth fremmer forslag om å forkaste brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 

2021, og at en ny undersøkelse bør gjennomføres.  

Bente bekrefter at denne står som den står, og at for ta med seg de tilbakemeldinger som er 

gitt på denne undersøkelsen når framtidige undersøkelser skal gjennomføres. 

 
 

 

Neste møte:  

Tirsdag 13.september kl. 14.00.                                                     

 

Referent: Mette Borge-Olsen Moe 

 

 


