
                        
 

 

MØTEREFERAT 

Pårørendeutvalg 
 
 

Tilstede: 
 
Gjest m/innlegg 
 
Ikke tilstede: 

Grete, Maalfrid, Harriet, Karl Erik og Jane 
 
Erna H.D Tyskø 
 
Karen, Arnt 

Tid: 15.11.21 kl15-16.30 

Sted: Teams og Kantina/Kløverstua Brekstad 
 

 
 

Sakliste 

 
Konklusjoner/referat 

Godkjenning av  forrige 

referat 

Godkjent I etterkant av forrige møte. Publisert på hjemmesiden 

Forberedelse Valg 2022 Stiller til gjenvalg februar 2022: 
Karl Erik Sørensen, representant Sykehjem og heldøgnsbemanning og Leder av 
utvalget 
Grete J. Ringstad, representant barn og unge/innbyggere el ektemannen/evt 
begge 
Harriet Jacobsen, representant Familie og Forebygging-Psykisk helse og rus 
Maalfrid Aa. Strand, representant Oppfølgingstjenesten/Miljøarbeidertjenesten 
Arnt Solem, representant Hjemmetjenesten Brekstad 
Jane Beathe Bakken, Sekretær og pårørendekoordinator 
 
Ønskelig med vara i utvalget for å øke representiteten ved utvalgsmøter 
Jane tar kontakt med aktuelle representanter 

Gjennomgang av 

mandatet til 

pårørendeutvalget 

Endret noe på ordlyd og setninger som er tillagt pårørendeforeningen på 
sykehjemmet- Gjennomgikk betydningen av å ta opp saker av privat anliggende 
versus for fellesskapet; Man kan selvsagt fremme en egen kampsak som også vil 
være gjeldende for alle brukere eller pårørende. Personalsaker blir håndtert på 
avdelingene 

Orientering v/Erna H. 

Dahl Tyskø- 

De neste fire årene skal Ørland kommune jobbe med forskningsprosjektet: 
Brukere og pårørendes medvirkning i samskaping av kommunale helse og 
omsorgstjenester.” 
Erna loser oss gjennom sin ny oppstartet doktorgrad som finansieres gjennom 
forskningsrådet- Ingen økonomiske utgifter på Ørland kommune, men høster 
gode erfaringer gjennom forskningen. 
PP vedlagt 



                        
 

 

Orientering fra siste 

Dialogkafè 

Bjugn HS-Tema: å være pårørende til rusmisbruker med erfaringskonsulent fra 
avd. psykisk helse og rus. 
Totalt 5 møtte, men var en misforståelse der de trodde det var et 
pårørendemøte i regi av avd.leder på Bjugn HS-Men ble fine refleksjoner ifht å 
være pårørenderollen generelt, særs til demente 

Høringsutkast-  

Strategi for forebygging 

Ønskelig med en uttalelse fra pårørendeutvalget, jmfr vedlegg og innspill 

Jane oversender kommentarer til Anne Risvik 

Orientering status; 

Prosjekt Barn og 

søsken som pårørende 

Styringsgruppe bestående av enhetsledergruppen 
Arbeidsgruppe med faste møter med representanter fra alle barneenhetene i 
helse 
Fagdag for oppvekst og Helse ila Mars måned 
Pilotprosjekt søskengrupper derpå på vårparten 

Demensvennlig 

samfunn 

Politisk vedtatt; Nedsatt arbeidsgruppe-Hatt 2 møter høsten 2021; 

 
Lars Erik Bårdli: Leder av arbeidsgruppa og Avd.leder Hjemmetjenesten, sone 
Bjugn 
Margareth Aune: Leder Frivillighetssentralen 
Ann Heidi Buvarp: Daglig Leder frivillighetssentralen 
Tor Langvold: Leder næringsforum Bjugn 
Unni Solhaug: leder lokale demensforeningen 
Dorthe Bakken: Leder Næringsforum Brekstad 
Aina Antonsen: Repr.Hukommelsesteamet Ørland Kommune 
Jane B. Bakken: Pårørendekoordinator Helse og familie 
Birgit Roaas: Repr. fra Eldrerådet 
Britt Eli Døsvik: Leder utvalg for Helse og familie 
 
Referater publiseres i postlista Ørland kommune 
 
Satsningsområder: 
1.Tilby kursing av ansatte i servicenæringen,; Nasjonalforeningen for folkehelse 
er en Landsomfattende kampanje retter seg mot ansatte og offentlig 
servicenæring. Kurset tar for seg hvordan man kan gi best mulig service til 
personer med demens 
2.Videreføre konseptet aktivitetsvenn for demente 
3.Profilere ulike tilbud til brukergruppen 
4.Gjenoppta tilbudet pårørendeskole for demente 
 

Årshjul 2022 

 

Distribueres på nyåret 
Dialogkafè struktur- jmfr forrige referat 
Vært utfordringer med å gjennomføre fysiske treff mtp pandemien-Liten 
oppslutning ved gjennomførte Dialogkafèer 

Neste pårørende-
utvalgsmøte 

Slutten på februar-dato kommer! 

Vedlegg 1 

 
 
Vedlegg 2 

Innspill fra Pårørendeutvalget til strategisk plan for forebygging og tidlig innsats 
for barn og unge I Ørland kommune 
 



                        
 

 

PP Systemisk tilnærming til kommunale helse- og omsorgstjenester I Ørland 
kommune 
 

Referent Jane Beathe Bakken 

 
 
Vedlegg 1  
Innspill fra Pårørendeutvalget Helse og familie til høringsutkast for strategisk plan for forebygging 
og tidlig innsats for barn og unge i Ørland kommune: 
  
  
Pårørendeutvalget ønsker at følgende innspill vurderes tatt inn i Strategisk plan for forebygging og 
tidlig innsats barn og unge i Ørland kommune: 
  Del 1, pkt. 7 Mål for arbeidet 2022-2025 viser til vedtatte satsinger i planprogrammet. - Er det er 
flere områder som bør innbefattes her og hvorfor? 
Innspill: 
Pårørende har i de senere år fått bekreftet sin status og blitt sett og satset på I Ørland. Det er 
opprettet pårørendeutvalg, avdelingsvise pårørendeforeninger og det er ansatt 
Pårørendekoordinator. Det er også blitt satt et ekstra fokus på barn som er pårørende. Barn som 
pårørende faller naturlig inn i målgruppen til denne planen, men pårørendeutvalget vil også påpeke 
at barn med problemer og utfordringer som nevnes i strategisk plan for forebygging og tidlig innsats 
barn og unge i Ørland har pårørende. Eksempler på slike er søsken og foreldre. 
Vi ber derfor om at Pårørendekoordinatoren tas inn i opplistingen over de tverrfaglige ressurser som 
skal involveres. 
 

Vedlegg 2  

 



                        
 

 

 

 



                        
 

 

 

 



                        
 

 

 

 



                        
 

 

 

 


