
                        
 

 

MØTEREFERAT 

Pårørendeutvalg 
 
 

Tilstede: 
 

 
 
 
 
Ikke tilstede 

Karl Erik Sørensen 
Maalfrid Aarsund Strand 
Karen R. Aune 
Harrieth Jacobsen 
Grethe L. Ringstad 
Jane B. Bakken 
 
Erna H. Dahl Tyskø 
Per Furuvik 
Arnt Solem 

Tid: 20.05.21 kl 15.00-16.30 
 

Sted: Kantina Kløverstua Brekstad ØMS 

 
 

Sakliste 

 
Konklusjoner/referat 

Godkjenning av  forrige 

referat 

 

Godkjent og publisert hjemmesiden 
Referater blir sendt ut til høring og godkjenning straks etter møtene 
for så å bli lagt ut på hjemmesiden. 

Pårørendeplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideres og sendes ut til høring i Utvalget fr Helse og familie, 
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Pårørende avdelingsvis involveres i revidering i dialogkafe i tillegg til 
Pårørenderepresentanter i Helse og familie.  
I tillegg skal revidert utgave på høring. 
Pårørendeplanen varer i perioden 2018-2022- Må revideres innen 
utgangen av 2021. 
 
Pårørendekoordinator ansvarlig for revidering i samarbeid med leder i 
pårørendeutvalg ila medio September.  
 
Blir lagt frem i pårørendeutvalgsmøte den 18.11.21 for gjennomgang. 
Videresendes til Kommunalsjef for videre godkjenning. Legges frem 
for helse og familie 
 
Pårørendekoordinator og Leder melder inn revidering til 
arbeidsgruppa for kommunedelplan Helse. Sendes ut til Kommunalsjef 
i forkant av fremlegg. 
 



                        
 

 

 

Kommunedelplanen for Helse 

og famile 

 

Leder gjennomgår utkast av revidert plan. 
Leder har deltatt i 3 møter i administrativ arbeidsgruppe for 
kommunedelplan helse og familie som har utarbeidet utkast til plan. 
Kommunedelplan har et 12-årsperspektivog skal ha en handlingsdel 
som viser hvordan planen skal følges opp i de fire påfølgende år. 
Handlingsdelen skal revideres årlig. Etter innspill fra leder i 
Pårørendeutvalget ble Regjeringens pårørendestrategi og 
handlingsplan lagt inn i plana som en del av de nasjonale føringene. I 
tillegg bidro leder med innspill for å sikre at pårørendearbeidet blir en 
integrert del av helse og omsorgsarbeidet i kommunen. 
 

Dialogkafèr Ansvarlige: Ressurspersoner i resssursgruppa- Budskapet ut i 
tjenesteområdene. 
 
Temaer: Refleksjonscaser og egenfortellinger. Lage et årshjul. 
Hyppighet:  1 x halvår-Revidere årshjul for pårørende på neste 
pårørendeutvalgsmøte. Muligheter for å øke antall kafeèr ila året? 

 
Annonsering: Vi ressurspersoner i tjenesteområdene-FB-Henges opp 
ved legekontorer og kantiner, Hjemmesiden Ørland kommune 
Annonsere i enhetene og lokale pårørenderåd/utvalg. Forslag til tema 
meldes til Jane. 
 

Barn og søsken som 

pårørende- Status prosess 

 

Kartleggingsskjemaer i koordinerende enhet er i bruk etter revidering. 

 
Familie og Forebygging utarbeidet prosedyrer for enheten 
 
Jobbes aktivt med på overordnet nivå-Forebyggende team i Ørland 
kommune 

 
Pårørendekoordinator og leder pårørendeutvalg har søkt om midler 
fra Helsedirektoratet-Tilsagn foreligger ikke ennå, lang 
saksbehandlingstid.  
 
Tilsagn på midler fra Statsforvalteren 
 I samarbeid med kreftsykepleier- Fokus Barn og søsken som 
etterlatte. 

 
Målet er å implementere kartlegging og identifisering av barn og 
søsken som pårørende på hver enhet/tjeneste ihht lovverket 

 
Det er kommet inn ønske om oppstart grupper for barn og ikke minst 
søsken som pårørende  

Referat fra Dialogkafè 
 

Oppsummering fra dialogkafeer presenteres i hvert 

pårørendeutv.møtet. (Tema-Antall møtedeltakere-Evalueringer.) 



                        
 

 

Årets Pårørendekonferanse og 

kåring av årets 

pårørendekommune 

 

 

 

 

Arrangeres 23.09 digitalt som i fjor; barn som pårørende i tillegg til 
demens er i hovedtemaer i år.  
 
Jane sjekker med enhetsleder om sponsning av pårørendeutvalget. 
Evt sitte sammen med storskjerm , en happening? 
 
200 kr påmeldingsavgift for studenter og pårørende 
800 kr for fagfolk 
 
Program: 
https://parorendeprogrammet.no/p%C3%A5r%C3%B8rendekonferans
en/p%C3%A5r%C3%B8rendekonferansen-2021 
 
Nominasjon av årets pårørendekommune: 
https://www.parorendesenteret.no/%C3%A5rets-
p%C3%A5r%C3%B8rendekommune-2021  

Dagaktivitetstilbud  Meldt inn sak fra pårørende. 
Avlastningstilbud for pårørende i Ørland kommune 
Avlastende tilbud som en sak fra utvalget:? Kommunen har allerede 
satt i gang en økning i tilbudet her. 

 
Aktivitetsstua lavterskeltilbud for hjemmeboende:   
2 dager i uka Brekstad 
3 dager i uka i Bjugn for hjemmeboende 
 
I tillegg Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente 2 x i uka på 
Grande 

Evt Temakaffe kreftrammede oppstart 28.05.21 med idemyldring 
 
Teamsgruppe for ressurspersoner innenfor pårørendearbeid 
laget for tjenestene-Fora for å dele erfaringer, fagstoff og 
referater 
 
Orientering om møte fra ressursgruppa 

Siste ordet Runden rundt bordet 

 

Neste pårørendeutvalgsmøte 26.08.21 

 

  

Referent Jane Beathe Bakken 

 

https://parorendeprogrammet.no/p%C3%A5r%C3%B8rendekonferansen/p%C3%A5r%C3%B8rendekonferansen-2021
https://parorendeprogrammet.no/p%C3%A5r%C3%B8rendekonferansen/p%C3%A5r%C3%B8rendekonferansen-2021
https://www.parorendesenteret.no/%C3%A5rets-p%C3%A5r%C3%B8rendekommune-2021
https://www.parorendesenteret.no/%C3%A5rets-p%C3%A5r%C3%B8rendekommune-2021

