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Møtereferat fra bruker- og pårørendeutvalget 07.12.21 
 
   
Arb.område/Prosjekt: 
  

Bruker- og pårørendeutvalget, enhet for habilitering   

Møtedato/-tid: 07.12.2021, kl.15:00-17:00 
Sted: 
 

Teams 

Deltagere: Arne Værland, Nils Vidar Johanssen, Morten Edholm,  
Trygve Helge Nielsen, Bente Mindrebø, Andrea Heimvik Lied      

Saksparter:          
Forfall: Representant for brukere.  
Referent: Andrea Heimvik Lied 
Møteansvarlig: Arne Værland 
  

Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

1.  Gjennomgang av referat fra forrige møte – 21.09.21 
 

  

2.  Status og drift i enhet for habilitering v/ enhetsleder 
 
Covid -19:  
Ny smittebølge gir nye restriksjoner. Ansatte skal bruke munnbind, 
oppmerksomhet mot forebyggende tiltak (hygiene). Dette gir et 
høyt sykefravær i hele helsesektoren, inkludert enhet for 
habiltiering. Risikovurderinger er revidert mtp eskalerende 
scenario. Alle avdelinger har fått utlevert hurtigtester til disposisjon 
for ansatte og brukere. 
Innspill: Ønskelig at tjenester ikke stenges over lengre perioder for 
brukere som sist. Ønskelig at reduksjon i tjenestene ikke forblir 
lenger enn nødvendig og at tjenester gjenopptas når eventuelle 
nedstenginger er over. 
 
«En ny retning»: 
Informasjonsbrev fra kommunalsjef er sendt til deltakere på 
aktivitetshuset i forbindelse med overflytting av arbeids- og 
aktivitetstilbud fra enhet for habilitering til jobbsentralen. Tentativ 
dato for overflytting er mars -22. Tre årsverk fra enhet for 
habilitering overflyttes til jobbsentralen som stillinger som 
aktivitetskoordinator og per dd er det intern søknadsprosess på 
disse stillingene. 
 
Informasjonsflyt: 
Hvordan skal informasjon formidles ut til pårørende? Link Engage 
er tatt i bruk som enveis SMS-kommunikasjon fra enheten til 
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pårørende. NB: Dette krever at bruker har gitt samtykke til hvem 
som kan bli gitt informasjon for å opprettholde personvernhensyn. 
Generell informasjon kan brukernes kontaktpersoner motta. 
Pårørende oppfordres til å bruke kommunens hjemmesider samt 
ta kontakt med hver personalbase ved spørsmål. 
Innspill: Kan det sendes generell informasjon til styret i de private 
borettslagene? Svar: Ja, det kan sendes generell informasjon til 
en kontaktperson i styret. 
 

3.  Boligprosjektet: Informasjonsmøte på I4H 17.11.21 
 
Informasjon om dette på kommunens hjemmesider, bl.a. med e-
post for spørsmål knyttet til boligplanlegging i helsesektoren. 
 
Info fra habilitering - Grimstad kommune 
 

  

4.  Budsjettprosess 2022 
 
Gjennomgang av budsjettets mål for helse- og omsorgssektoren. 
Enhet for habilitering lager egen virksomhetsplan med mål basert 
på helsesektorens overordnede mål. 
 
Innsatstrapp: Differensiere innslagspunktet for hvilke tjenester 
som kan gis til søker, der det er behov for flere tjenester desto 
høyere man kommer i trappen. Målet er å gi flest og rimelige 
tjenester tidlig i innsatstrappen, noe som vil forskyve behovet for 
dyre tjenester i øvre del av trappen. 
Innspill: Når man ikke målet, må man evaluere arbeidet. 
 
Gevinstrealiseringsverktøy: Tiltak som kan gi gevinster både innen 
økonomi og kvalitet. Fagkoordinator ansatt med fokus på 
opplæring av ansatte etter et årshjul. 
Enheten implementerer stadig ny velferdsteknologi i avdelingene. 
Innspill: Det etterlyses informasjon rundt implementering av 
velferdsteknologi i boligene. 
 
Et av målene er å endre navnsetting fra bofelleskap til 
adressenavn for å beholde brukernes integritet. 
 
Innspill: Er det noe nytt om Markveien? Svar: Holteveien (Landvik) 
egner seg ikke for drift. Befaring ila desember av Holteveien og 
Markveien bofellesskap for å kartlegge behov. Det er satt av 
midler i budsjett de nærmeste årene som muliggjør iverksettelse 
av planlegging av nye bygg.  
Innspill: Hvordan ligger iverksatte boliger an mtp tidsaspekt?  
Svar: Groos: Tomten er under opparbeidelse. Tidspunkt for 
ferdigstillelse er ikke kjent. 
Eplehagen: Reguleringsplan er stoppet opp pga utbygging av E18, 

  

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/nedsatt-funksjonsevne/habilitering/info-fra-habilitering.29352.aspx
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men skal ut på førstegangshøring på nyåret. Anses ikke som 
driftklar ila 2022 i følge foreldrerepresentant. 
 
 

5.  Evaluering av mandatet/tiltaket bruker- og pårørendeutvalget 
 
Mandatet for bruker- og pårørendeutvalget skulle evalueres i 
2020, men pga Covid -19 ble ikke dette gjort. Ønskelig at 
mandatet evalueres og at det gjøres små justeringer som legges 
frem som sak i politisk utvalg for godkjenning. Mandatet bygger på 
veileder fra Helsedirektoratet. Forankringen og oppbyggingen er 
klar i mandatet. 
 
 
Evaluering: 
Evalueringen må ses opp mot målsettingene om å gi brukere og 
pårørende en stemme inn i enheten og tjenesteyter. Utvalget er et 
forum for å løfte saker på et mer overordnet nivå, mtp politiske 
prosesser, veiledere, handlingsplaner og ikke enkeltsaker. 
 
Innspill: Opplever at arbeidet er i tråd med mandatet. Det gis 
tilbakemeldinger på saker som fremmes. Pårørendes 
representanter i utvalget er ikke blitt kontaktet av andre for å 
fremme saker i utvalget. Informasjon om utvalget skal legges på 
hjemmesidene for at pårørende skal vite om utvalget og vite hvem 
de kan kontakte for å fremme saker. Dette inkluderer også 
referater. 
 
Innspill: Er det lov greit å skrive ut møtereferat og legge i 
postkassen til pårørende? Kan det henges opp informasjon om 
bruker- og pårørendeutvalget på oppslagstavler i boliger? 
 
Innspill: Kan noen eksterne pårørende inviteres inn i møtet som 
gjest dersom de har saker de ønsker svar på.  
Svar: Dette er mulig, men viktig at man ikke går inn i enkeltsaker. 
 
Innspill: Kan det opplyses til alle ansatte at det finnes et utvalg, 
slik at de kan informere pårørende om utvalget?  
Svar: Det (kan) gjøres. Enhetsleder informerer alltid 
avdelingsleder om siste møte i utvalget med vedlagt referat.  
Dette oppfordres avdelingslederne å videreformidle til sine 
ansatte. 
 
Nye representanter i utvalget: Rekrutteringspolitikk: både invitere 
folk til å vise interesse samt håndplukke enkelte.  
Viktig at utvalget er representativt:  

- noen fra boligfellesskap 
- ulike aldersgrupper (spesielt fra barnealder) 
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- ulike sykdomsbilder 
- hvor mange representanter? 2-6 representanter? 
- ekstern representant, eks verge 
- ekstern fra interesseorganisasjoner/forbund (eks NFU), evt 

ta imot besøk ved noen av møtene?  
 
Hvis ikke nåværende utvalg hører fra enhetsleder, inviteres de til 
neste bruker- og pårørendeutvalg. Dette avhenger av 
rekrutteringsprosessen.  
 
Alle i utvalget sier det er ok at navn og kontaktinformasjon er 
tilgjengelig i offentlighet. 

 


