
                        
 

 

MØTEREFERAT 

Pårørendeutvalg 
 
 

Tilstede: 
 
 
 
 
Ikke tilstede: 

Karl Erik Sørensen, Leder 
Harrieth Jakobsen 
Arnt Solem (Teams) 
Maalfrid Aa. Strand (Teams) 
Jane B. Bakken 
 
Svein Solem 
Per Furuvik 
Karen R.Aune 
Grethe L. Ringstad, Nestleder 

Tid: 11.02.21 kl 15.00-16.30 
 

Sted: Teams og Kantina Bjugn Helsesenter 

 
 

 

Sakliste 

 
Konklusjoner/referat 

Godkjenning av  forrige 

referat 

 

Godkjent I etterkant av forrige møte. Publisert på hjemmesiden 

Hjemmesiden Ørland 

kommune-Pårørendeplan 

 

Revidert etter plan-Noen strukturelle endringer i oppbyggingen av 
hjemmesiden 
Pårørendeplanen varer i perioden 2018-2022- Må revideres innen 
utgangen av 2021. 
 
Pårørendekoordinator og Leder kaller inn prosjektgruppa til dette 
formål. Gjennomgang og evaluering av mål og tiltak 

 
Nyhetsbrev publiseres og gjøres tilgjengelig under ansatte 
 

Pårørendekoordinator 

 

20 % stilling ble vedtatt til fast stilling fra 01.01.2021 og inn i 
driftsbudsjett under enheten administrasjon og forvaltning 

Barn og søsken som 

pårørende- Status prosess 

 

Prioritert gruppe og ihht pårørendeplanen.  
Kartleggingsskjemaer i koordinerende enhet er under revidering 
Målet er å implementere kartlegging og identifisering av barn og 
søsken som pårørende på hver enhet/tjeneste ihht lovverket 
 



                        
 

 

Pårørendekoordinator og leder pårørendeutvalg er i gang med søknad 
om midler fra Helsedirektoratet. I tillegg søkes tilskudd i samarbeid 
med kreftsykepleier. 
 

 Pårørende kaffe 

 

Tema: Hvem er pårørende? En pårørendes opplevelser og erfaringer 

presenteres i regi av pårørenderepresentant Harrieth Jakobsen og 

Pårørendekoordinator Jane B. Bakken 

Planlagt Mandag 19.04 Kl 19.00-21.00 Brekstad Kløverstua. Bredere 

annonsering med innslag i lokalavisa enn 1.gang- Leder og 

pårørendekoordinator tar ansvar for innslaget. 

 Ressursgruppe 

pårørendearbeid Helse og 

familie 

Medlemmer presenteres-består av både ledere og ildsjeler . 1 
representant fra hver tjeneste/avdeling 
 
Møtes 2 x i året-Mandat skrevet og sendt ut til høring blant 
ressurspersoner 

Pårørendestrategi plan-Helse 

– og Omsorgsdepartementet 

(HOD) 

HOD Pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025 
Regjeringens handlingsplan; “Vi-De pårørende”. 
 
Leder Karl Erik Gjennomgår planen i kortversjonen. Barn og søsken  
som pårørende er også regjeringens satsningsområde i denne 
perioden. La barn få være barn! 
 

 Valg av medlemmer i 

pårørendeutvalg 2021 

 

 Leder og Nestleder stiller til gjenvalg for 2021 I tillegg til øvrige 
medlemmer. Svein Solem stiller ikke til gjenvalg I 2021. 
 
Leder og Nestleder valgt for 2021!  
Sammensetningen av Pårørendeutvalget blir nesten den samme som 
2020-Svein Solem utgår. Grunnet bred sammensetning av medlemmer 
fra alle tjenester ser man ikke behov for en erstatter på nåværende 
tidspunkt. 
 
Det jobbes aktivt med å etablere pårøendeforening I Bjugn etter 
flytting av Indigo fra Brekstad til Bjugn. 
 

Evt Utgår grunnet tidsaspekt 

  

Neste pårørendeutvalgsmøte Torsdag 20.05 Kl 15.00-16.30 Kløverstua Brekstad 

  

Refrent Jane Beathe Bakken 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf

