
                        
 

 

MØTEREFERAT 

Pårørendeutvalg 
 
 

Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
Meldt forfall 

Harrieth Jakobsen, pårørenderepr fam.forebygging 
Maalfrid Aa. Strand, pårørenderepr, voksentjenesten Oppf.tjen 
Karl Erik Sørensen, Leder og pårørenderepr.sykehjem og heldøgns 
Karen L. R. Aune, enhetsleder sykehjem og heldøgns/konstit.komm.sjef 
Jane Beathe Bakken, pårørendekoordinator 
Marie Grebstad, foreldrerepresentant SU BOA 
Sara Røstad, foreldrerepr SU BOA 
 
Ole Julius Ringstad, Gunhild Lien, Arnt Solem 

Tid: 12.09.22 kl 15.00-16.30 
 

Sted: Bjugn helsesenter, arbeidsstua/teams 
 
 

Sakliste 
 

Konklusjoner/referat 

Velkommen til nye 
medlemmer. 
Presentasjonsrunde 
 

Velkommen til Marie Elise Grebstad og Sara Røstad-Deltar i Samarbeidsutvalget 
fra bolig og avlastningstjenesten for barn og unge 
Mandatet for pårørendeutvalget legges ved møtet for både påminning og ny 
informasjon 

Boligisosialplan 
v/Leder Karl Erik 
Sørensen 
  
 
Hus arkitekter; 
Avec 
Komposium 

+ 2 kommunalt 
ansatte 

 
 

Prosjekt i regi av Ørland kommune avd. eiendomsutvikling, med innleid 
spisskompetanse fra Hus Arkitekter, Komposium og Avec.   
Analysere kommunens behov for boligmarked 
Endelig plan skal vedtas i kommunestyret. 
Leder av pårørendeutvalget m. flere organisasjoner ble invitert inn på et 
medvirkningsmøte i regi av Ørland kommune den 5. september d.å. 
Mål og krav til boliger for innbyggere med særskilte behov; “alle skal ha et trygt 
sted å bo”. 
Behov for flere boliger; kommunens ansvar, samhandling med entrepenører, 
eller selveie i samarbeid med Husbanken; “flere skal eie egen bolig”, leie kan 
være et godt alternativ, 
Nødvendig med riktig kunnskap og kompetanse; hvem skal / kan bo hvor? 
Hvilken boform, individuelt tilpasset. 
Forslag om at kommunen kan selge noen kommunale boliger og kjøpes opp av 
private for restaurering?  
Ikke ønskelig å bygge institusjoner eller slik boform (ghettoer) 
“Leie for eie” er en mulighet. Leie skal også være en mulighet 
Tomter er ikke avgjort, kan innlemmes i arealplan 
Gode innspill fra frammøtte pårørende! 



                        
 

 

Dialogkaffe 
 

Neste tema: vergemål- fremtidsfullmakt, personlig og økonomisk verge-hvem 
kan være utpekt som verge-prosessen. Maalfrid tar kontakt med Statsforvalter, 
Tema er tidlligere planlagt men utsatt  gr.corona. 
Gunhild og Maalfrid bistår under dialogkafen, sammen med u.t 
Medio januar-februar 2023- fastsettes etter avtale med Statsforvalter, 
Kantina/Kløverstua 
Bevertning påberegnes-disponerer midler som ble overført til dette formål 

Pårørende-
konferansen 
“Fra ekstraoppgave 
til inkludert?” 
 
Digitalt 
 
 
 
Årets pårørende 
kunngjøres av 
helseminister 
Kjerkol 

21.09.22 kl 09-15.  
Karl Erik møter på møterom Hannah Ryggen ved kantina/Kløverstua. Karen 
bistår med å koble opp på storskjerm 
Gratis lunsj på oppmøtte deltakere 
Pårørendeutvalget er invitert til å møte på Hannah Ryggen 
U.t sender link til Karl Erik 
Erna H.D Tyskø skal holde foredrag om systemiske arbeidet i Ørland kommune; 
Vises i tillegg som filminnslag,sammen med pårørendekoordinator og Leder i 
pårørendeutvalget 
 
 
Ørland kommune igjen nominert til årets pårørendekommune😊! 
 
 

Søskengrupper 
 

En del av tiltakene i pårørendeplanen; en “glemt” gruppe barn som 
pårørende 
Pilotprosjekt 
Oppstart 18.okt-5.-7.trinn Botn gård barneskole først ut 
I skoletida- Lokaler lånes av ungdomsklubben 
Målet er et permanent og bredere tilbud til alle skoler 
Ledes av Anne Lill Hopen, kreftsykepleier, Serine Iversen, 
barnevernspedagog og Pårørendekoordinator 

Barne- 
koordinator  
 
& 
 
Koordinator 
barnepalliasjon 
 
 

Lovpålagt fra 01.08.2022.  
Statlige føringer og midler overført alle kommuner 
Underlagt Forvaltning og administrasjon 
Mandat blir utarbeidet med definerte ansvarsopppgaver 
 
Videreføring av forrige prosjekt; “palliativ plan for voksne” 
Fagdag med Palbu(St.Olav; palliasjon for barn og unge) 
Utlyst 20 % prosjekt stilling, gjelde alle barn(inkl søsken og familier) innenfor 
palliasjon, ikke bare kreftomsorg 
Utvikle verktøy for målgruppen og tjenestene 
Underlagt hjemmetjenesten og kreftsykepleier prosjektleder 

Forberedelse til 
årsmøte 
 

Karl Erik sitter som avtalt leder ut året og frem til årsmøte, og valg av ny leder 
på februar 2023. 

Ønskelig at noen stiller til valg!  



                        
 

 

Karl Erik påpeke at dette er en dynamisk stilling, som kan tilpasses hver og en, 
utifra mandatet. Ingen fasit, men et ønske om å kle rollen, må være et kriterie. 
Kanskje kan det være lurt å tenke en nestleder(?) 

Agenda for årsmøtet kommer etter hvert! 

 

Siste ordet Runden rundt bordet 

  
  
Evt Leder orienterer om et “kampsak” ifbm dødsbo og etterberegning av 

langtidsopphold i institusjon. Det foreslås å ta en forhåndsregning der det er 
mulig for å sluttføre oppgjøret. Prosedyre må utarbeides i enhetene.  
 
U.t orientering om HelsaMi appen som lanseres ifbm helseplattformen-Skal 
være et bedre samhandlingstmulighet mellom pårørende og tjenestene i form 
av chat og felles journal 
 
Konstit.komm.sjef orienterer om at velferdsteknologi implementeres i større 
grad. Ørland kommune deltar i prosjekt sammen med Trondheim kommune og 
St.Olav Hospital 
 
u.t forsøker igjen å få publisert Info ut på infoskjermer ved legekontorer 

Vedlegg Mandat pårørendeutvalg Helse og familie  
Pårørendeplan for Helse og familie 2018-2022 
Statlig veileder for barnekoordinator 

Neste 
pårørendeutvalgsmøt
eÅrsmøte og valg av 
ny leder! 

Ikke fastatt-forespeilet medio januar/Februar 2023 
Innkalling kommer! 

  
Referent Jane Beathe Bakken 

 


