
 

Referat fra møte i brukerutvalget Bo- og habiliteringstjenester 

Dato: 08.02.2022 

Sted: Teams  

Til stede: 

Jan Egil Korseberg Pårørenderepresentant 

Peder Inge Furseth Pårørenderepresentant 

Bente Hegdal Enhetsleder 

Mette Borge-Olsen Moe Faglig ansvarlig 

 

1. Referat fra sist møte ble ikke gjennomgått, da en av representantene ønsker å 

kommentere skriftlig via e-post.  

 

2. Godtgjøring for deltagelse i Brukerutvalget for brukerrepresentanter. 

 

Brukerrepresentantene oppgir nødvendig informasjon for å kunne bli lagt inn i HRM. 

Deretter sender Bente Hegdal en lenke med tilgang til Visma.  

 

3. Evaluering av prosjektet «Gjennomgang av Tiltak Funksjonshemmede». 

 

En brukerrepresentant ønsker at dette temaet skal utsettes, da det er ønskelig at 

brukerrepresentantene får snakket sammen på forhånd om denne tematikken før det 

tas opp i Brukerutvalget. Dette etterkommes, og saken flyttes til neste møte. Det er 

videre ønskelig at kommunen kontakter Statsforvalteren, og etterspør tilbakemelding på 

kommunens redegjørelse i møte 26.11.21.  

 

4. Pågående prosjektarbeid 

 

Som tidligere nevnt har Bo- og habiliteringstjenester ulike prosjekter på gang, som et 

resultat av gjennomgangen av Tiltak Funksjonshemmede. Det er ulikt hvor langt og i hvor 

stor grad de ulike prosjektgruppene har kommet i gang. Dette beror på at en ikke har 

kapasitet til å gjennomføre alle prosjekter på en gang. Arbeidsgruppen «Innføring av 

håndholdte enheter» og «Støttekontakt i gruppe» er kommet lengst i arbeidet.  

               Mer informasjon vil komme etter hvert som gruppene ferdigstilles.  
 

I tillegg til disse prosjektene gjennomføres et prosjekt i forhold til 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. Mål er videre å ta pulsen på egne tjenester; Hvor står vi ift. hva som 
«skal», «bør» og «kan» i forhold til følgende tematikk: 
 



• Samarbeid og kompetanse 

• Personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester  

• Livsfaser- og overganger 

• Habilitering og bistand i dagliglivet 

• Helseoppfølging 

• Familie, pårørende og verge 

• Dokumentasjon og taushetsplikt  
 

             Mer informasjon kommer når arbeidet ferdigstilles. 
 

5. Ernæringsveileder 

 

Tjenesten har fått etablert en ernæringsveileder i 20% stilling. Vedkommende er 

lokalisert ved Enensenteret hver torsdag fra kl. 08.00 – 15.30. Dette er et behov 

tjenesten har hatt i lang tid. Tematikken er også viet oppmerksomhet i den nye 

veilederen som er nevnt i tidligere sak. Hver driftsenhet skal nå utpeke en 

ernæringskontakt som skal ha et særlig oppfølgingsansvar for ernæring. 

6. Tannhelsekontakt og hjelpemiddelkontakt 
 
Det er besluttet at hver driftsenhet skal ha en tannhelsekontakt og en 
hjelpemiddelkontakt som skal engasjere seg ekstra for hver av temaene i sin driftsenhet. 

 

7. Smittesituasjonen 

 

En av representantene etterspurte hvorvidt tjenesten i god nok grad tar hensyn til 

dagens smittetrykk? Bo- og habiliteringstjenester følger de reglene som til enhver tid er 

gjeldende både nasjonalt og lokalt.  

 

 

Neste møte:  

Tirsdag 5.april kl. 14.00.                                                    Referent: Mette Borge-Olsen Moe 

 

 

Kommentarer til referatet fra brukerrepresentant Peder Inge Furseth gitt 18.02.22: 

«Her er det som står i referatet i punkt 7 Smittesituasjonen 

En av representantene etterspurte hvorvidt tjenesten i god nok grad tar hensyn til 

dagens smittetrykk? Bo- og habiliteringstjenester følger de reglene som til enhver tid er 

gjeldende både nasjonalt og lokalt.  

Det som står i referatet er overfladisk i forhold til det jeg sa:  

Jeg ber om at følgende blir tatt inn i referatet, siden jeg sa det på møtet:  

Når det gjelder punkt 7 om smittesituasjonen så har referenten utelatt min kommentar om 

at tjenesten ikke har respekt for alle regler som gjelder nasjonalt og lokalt. At slik respekt 

mangler kommer tydelig frem på et fotografi av brukere og personale på Øverlandstunet, 



hvor 20 personer sitter og står tett i tett ved en hjørnesofa. Jeg viste frem bildet på skjermen 

til alle på møtet. Her utsetter kommunen en rekke brukere for en farlig situasjon. Jeg mener 

dette viser kommunens ignoranse for regler som har med korona å gjøre.   

 

Legg også som saksopplysning inn det følgende i referatet. På tidspunktet bildet ble tatt (trolig på 

Øverlandstunet 6. november 2021) var den alvorlige deltavarianten i omløp. Dette var i en periode 

med sterkt økende smitte i Molde. I oktober 2021 var det 65 smittede i Molde, og i november 2021 

var det 153. Uvaksinerte og personer med høy alder og underliggende sykdommer, som det kan 

være flere av blant de på bildet, har høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Molde kommune ved 

Øverlandstunet har med overlegg utsatt brukere og ansatte for smittefare.» 

 

 


