
                        
 

 

MØTEREFERAT 

Pårørendeutvalg 
 
 

Tilstede: 
 
 
 
Ikke tilstede: 

Karl Erik Sørensen 
Maalfrid Aa. Strand  
Jane B. Bakken 
 
Grethe L. Ringstad 
Harrieth Jakobsen 
Arnt Solem  
Per Furuvik 
Repr fra enhetsledergruppa 
Leder Forvaltning og administrasjon 

Tid: 26.08.21 kl 15-16.30 

Sted: Teams og Kantina Bjugn Helsesenter 
 
 

 

Sakliste 

 
Konklusjoner/referat 

Godkjenning av  forrige 

referat 

Godkjent I etterkant av forrige møte. Publisert på hjemmesiden 

Årshjul- Dialog kafè Planlegging/Annonsering: 

Ønskelig å få satt et årshjul mtp tema, planlegging av å booke rom og 

forelesere/forberedelser. Kan ikke bookes for lang tid i forveien.  

Fosna Folket: Redaksjonell omtale er allerede laget og sendt over til kommunal 

sjef. U.t purrer på her. 

FBacebook: Invitasjonsskriv  publiseres som tidligere med påminning 

Distribuering av infoskriv i tjenesteområdene og på legekontoret 

Struktur 

Opprettholdes som avtalt. Forelesning av intern eller ekstern foreleser ca 15-20 

min. Runde med spørsmål, refleksjonsoppgaver i plenum 

Resterende uformelle samtler pårørende mellom. 

Hyppighet 

1 x pr halvår opprettholdes, inntil man ser et behov for økning. 



                        
 

 

Tema; samarb. med fam. / psyk.helse neste Dialog kafè og forslag til tema løftes 

inn i ressursgruppa for pårørende(ansatte). 

Pårørendesenteret tilbyr veiledning/fagdager 

NFU fylke og lokalt kan bidra 

Organisering: 

Besluttes at 1 representant fra pårørendeutvalget bistår pårørendekoordinator 
ut ifra tema på agendaen,. U.t forespør aktuelle. 
Bevertning 
Behov for servering, men kake/kjeks/tvist tilstrekkelig.  
Matservering vanskelig å beregne mtp antall fremmøtte 
Egenbetaling nedstemt foreløpig, fordrer at konseptet er bærekraftig. 
 
u.t retter forespørsel til nærmeste leder om tillatelse til å benytte 
Sava/alternativt kjøkken ØMS til innkjøp av bevertning og spsonsing 
 
Neste Dialogkafè er 18.10.21  
 

Påmelding 

pårørendekonferansen 

 

22.09.21 kl 10-15 
Digitalt 
200 kr for pårørende-sponses av Ørland kommune 
Noen som ønsker å sitte sammen? U.t booker rommet for dagen. 
 
Se program for dagen!: 
https://parorendeprogrammet.no/p%C3%A5r%C3%B8rendekonferansen/p%C3
%A5r%C3%B8rendekonferansen-2021 

Status arbeid barn og 

unge 
Tilsagn på 2 søknader hhv fra Statsforvlterena og Helsedirektoratet 

I samarbeid med; 

Oppvekst, BTI koordinator-kartlegger søsken som pårørende i alle skoler og 
barnehager 
Kreftsykepleier 
Psykisk helse 
Familiehelse-Helsestasjonen 
Pårørendeutvalget 
 
Målet er å tilby søskengrupper som pilotprosjekt 
 

Ny veileder 

funksjonshemmede 

 

Full versjon av veilederen tilgjengelig her; 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-

til-personer-med-utviklingshemming 

Først publisert: 03.06.2021  

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.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming


                        
 

 

For første gang foreligger det en nasjonal veileder for 

hvordan man kan legge til rette for gode helse- og 

omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. 

-Særskilt fokus på ernæring 

Både Oppfølgingstjenesten og Sykehjemmet har ernæring i sine fokusområder 

og har også gjort seg bemerket nasjonalt ved å delta i diverse forelesningsfora 

og forskningsprosjekter. 

Orientering fra 

ressursgruppa i Helse 

og Familie 

Referat fra forrige møte 12.03.21 legges ved 
Neste møte uke 35 

 Helseplattformen 

 

Utvalget ønskes som referansegruppe her-Ivaretakelse av pårørende 
 
Stort Innføringsprosjekt over 2 år- ledes av Tjenesteutvikler Maria W.Olsen 
Harøy 
https://orland.kommune.no/tjenester/helse-og-familie/helseplattformen/ 
 
Ørland kommune planlegger å ta i bruk Helseplattformen høsten 2022, med 
forbehold om endelig godkjenning i kommunestyremøte November 21. 
 
Hva er Helseplattformen?  
“Èn innbygger - èn journal” 
Regjeringen har et nasjonalt mål om «Èn innbygger – èn journal». 
Helseplattformen er utpekt som det første steget mot å nå dette målet, og vi er 
godt i gang med å utvikle og bygge framtidas journalløsning. For første gang skal 
det etableres en felles journalløsning for kommuner, sykehus, fastleger og 

private spesialister i Norge, og kommunene på Fosen er med.   
 
U.t deltar i prosjektgruppa og er opplæringsansvarlig sammen med 
fagkoordinator fra Sykehjemmet. 

Evt 
Interkommunalt 
pårørende- 
nettverk 

Pårørendekoordinator-Invitert og deltatt på interkommunalt pårørendenettverk 
sammen med andre koordinatorer i Norge-Erfaringsutveksling-Ruben Grytten 
fra Sarpsborg har lang erfaring innen pårørendearbeid-Erfaring med å drive 
barnegrupper-8 temabaserte samlinger. 

  

Neste 
pårørendeutvalgsmøt
e 

Anmodning om at ALLE møter til Forberedelse VALG 22😊 

Ny dato; 25.11 på Kantina Brekstad ØMS! Innkalling kommer 

18.11.21 UTGÅR! 

  

Refrent 
Vedlegg 

Jane Beathe Bakken 
Referat Ressursgruppa pårørendearbeid 

 
MØTEREFERAT 

https://orland.kommune.no/tjenester/helse-og-familie/helseplattformen/


                        
 

 

Ressursgruppa Pårørendearbeid 
 

Tilstede: 
 
 
 
 
 

Karl Erik Sørensen, Leder i Pårørendeutvalget Helse og familie 
Lisa Beate Blikeng-Representant for Fysio/ergo, Legekontor og helsestasjon 
Anne Lill Hopen, Kreftsykepleier og prosjektleder Lindrende behandling og 
omsorg ved livets slutt Ørland kommune 
Tone Beistad, Kartlegger 0-100 år Helse og familie, Ørland kommune,  
Ann Iren Hammertrø, Avdelingsleder Miljøarbeid for voksne, avd.Soltunet i Bjugn 
Elin Rødsjø, Avdelingsleder for mennesker med kognitiv svikt, avd. Dr. Sauers vei 
24 i Bjugn 
Jane Beathe Bakken, Pårørendekoordinator Helse og familie 

Tid: Mandag 12.03.21 kl 14.00-15.30  

Sted: Teams 
 

Sakliste Konklusjoner/referat 

Presentasjons-runde 
av  
fremmøtte 

Fremmøtte tar en kort presentasjon av seg selv; hvor og hva man jobber innenfor 

Presentasjon av 
Regjeringens (HOD) 
pårørendestrategi og 
handlingsplan fra 
Desember 2020 

 

V/Karl Erik Sørensen PP-presentasjon 
Tittel på handlingsplanen “Vi-de pårørende” (oss) i full versjon: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1a
a4a/vi-de-parorende.pdf 
PP i kortversjonen Sendes med som vedlegg 

 
Utfordringsbilde i kommuner: Identifisering og ivaretakelse av barn/søsken som 
pårørende 

Barn/søsken som 
pårørende 
PP presentasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Barns Beste”-
Nasjonalt  

V/Jane B. Bakken PP presentasjon, sendes med som vedlegg. 
 
Barn og søsken som pårørende i hovedfokus ihht Ørland kommunes 
pårørendeplan og dennes målområder, samt de Nasjonale retningslinjer og 
plikter. Pårørendeutvalget Helse og familie er “bestillere” sammen med 
pårørendekoordinator ifht videre arbeid. 

 
Kommunene/tjenestene har en plikt til å identifisere og kartlegge(undersøke) om 
pasienten har mindreårige barn og søsken (0-.18 år) og om disse er ivaretatt. 
Definisjoner på barn/søsken/foreldre blir presentert, jmfr pårørendeveileder 
Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet. 

 
PP presentasjon inneholder flere linker til informasjons -og kursmateriell 
gjeldende denne gruppen 
 

 
BarnsBeste: https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf
https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste


                        
 

 

Kompetansenettverk 
for barn som 
pårørende 
Pårørendeveilederen 
fra Helsedirektoratet 

 

Gjennomgang av pkt 2, 5 i Pårørendeveilederen-Barn/søsken som pårørende: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder 
 
Mye godt arbeid innad i kommunen- men noe mangelfullt ifht systematisk 
forankring mtp standardiserte spørsmål, dokumentasjon og oppfølging(?).  
 
NYTT: Det er innført standardiserte spørsmål ifht barn/søsken som pårørende i 
Ørland kommunes kartleggingsskjema og Palliativ Plan. 

 
Søkes om statlige midler ifht bistand til SYSTEMATISK implementering av 
identifisering og kartlegging av barn/søsken som pårørende i kommunen i tillegg 
til temabaserte gruppetilbud. I regi av pårørendekoordinator og kreftsykepleier i 
tillegg til andre samarbeidsaktører. 

Etisk refleksjon som 
metode 
PP presentasjon 

 
 
 
 
 
 

 

Presentasjon av 6-trinns refleksjonsmodell og de fire etiske prinsipper; 
å gjøre godt, å respektere selvbestemmelse, å ikke gjøre skade, og å være 
rettferdig.  
 
6-trinnsmodell:  
https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-
pdf.pdf 
 
Prinsipper for pasienters rettigheter og helsepersonells plikter er også nedfelt i 
lovverket. Sentralt står helsepersonells taushetsplikt, men også deres plikt til å 
opplyse pasienten og fremme deres selvbestemmelsesrett. Pasientautonomi og 
medbestemmelse står sentralt i dagens helsevesen, både som en rettighet og 
som et ideal. 

 
Caser og refleksjonskort til bruk i etisk refleksjon, se vedlagte linker 

Orienteringssaker: 
 

Leder i pårørendeutvalget og pårørendekoordinator invitert inn i i 
Arbeidsgruppen for kommunedelplan Helse og familie for orientering i vårt 
pårørendearbeid og revidering av pårørendeplanen. 
 
Planlagt Fosna Folk reportasje sammen med repr fra ledergruppen, Leder i 
pårørendeutvalget og pårørendekoordinator- Få frem pårørendestemmen 

 
Pårørendekoordinator foreslått som fast representant i fagråd for 
pasientsamarbeid på Fosen 

Nyttige linker: 
informasjons-og 
undervisnings-
materiell 

KS: 
Refleksjonskort til bruk I etisk refleksjon: 
https://www.ks.no/contentassets/c7cb57d68b304f22bc6f645046a7d555/reflek
sjonskort_ledere_medarb_brukere_4korr-3.pdf 
 
Verktøy og metoder: 
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-
etisk-kompetanseheving/verktoy-og-metoder/ 
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-pdf.pdf
https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-pdf.pdf
https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-pdf.pdf
https://sml.snl.no/taushetsplikt
https://snl.no/selvbestemmelsesrett
https://sml.snl.no/pasientautonomi
https://sml.snl.no/medbestemmelse
https://www.ks.no/contentassets/c7cb57d68b304f22bc6f645046a7d555/refleksjonskort_ledere_medarb_brukere_4korr-3.pdf
https://www.ks.no/contentassets/c7cb57d68b304f22bc6f645046a7d555/refleksjonskort_ledere_medarb_brukere_4korr-3.pdf
https://www.ks.no/contentassets/c7cb57d68b304f22bc6f645046a7d555/refleksjonskort_ledere_medarb_brukere_4korr-3.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etisk-kompetanseheving/verktoy-og-metoder/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etisk-kompetanseheving/verktoy-og-metoder/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etisk-kompetanseheving/verktoy-og-metoder/


                        
 

 

KS-Læring-Nettkurs-søkefelt-etisk refleksjon: 
https://www.kslaring.no/local/catalogue/index.php 
facets=1,14&page=0&search=etisk%20refleksjon 

Veien videre Ressurspersonene bidrar til Involvering av ansatte og pårørende- Bruk av 
refleksjon som metode- Evt lage caser tilpasset avdelingen. 
 
Etablering av pårørendeforeninger på avdelinger 

 
Forslag om å invitere inn representant for flyktningertjenesten-Flere sårbare barn 
I denne gruppen-særlig mtp språk og lite nettverk 

Neste møte i 
ressursgruppa 

Mandag 13.09.21 kl 14.00-15.30 Ser på endring av dager til neste møte 
Teams eller Kløverstua Brekstad 
Innkalling kommer! 

Referent 
 
Vedlegg 
 

Pårørendekoordinator Jane Beathe Bakken 

 
PP Vi-de pårørende 
PPBarn som pårørende og etisk refleksjon 

 

 

https://www.kslaring.no/local/catalogue/index.php?facets=1,14&page=0&search=etisk%20refleksjon
https://www.kslaring.no/local/catalogue/index.php?facets=1,14&page=0&search=etisk%20refleksjon
https://www.kslaring.no/local/catalogue/index.php?facets=1,14&page=0&search=etisk%20refleksjon

