
 
 

Eldre skal 
 

 Ha adgang til tilstrekkelig med 

mat, vann, husly, klær og 

helsetjenester. 

 

 Ha anledning til arbeid, 

utdanning, delta i avgjørelser 

om pensjonering. 

 

 Ha mulighet til å leve i trygge 

omgivelser, tilpasset personlige 

behov. 

 

 Ha mulighet til å bo hjemme så 

lenge som mulig. 

 

 Ha mulighet til å delta aktivt i 

samfunnet, dele sine 

kunnskaper, ferdigheter og 

erfaringer med yngre 

generasjoner. 

 

 Ha anledning til å gi hjelp og 

tjenester på de områder der de 

er kompetente. 

 

 Ha mulighet til og opprette 

organisasjoner for eldre. 

 Få støtte fra familie og samfunn 

ved behov for 

omsorg/beskyttelse. 

 

 Ha adgang til helsetjenester for 

sitt fysiske, psykiske og 

sjelelige velvære og for å 

forebygge eller utsette sykdom. 

 

 Ha adgang til tjenester for 

trygghet, omsorg og 

selvstendighet. 

 

 Ha mulighet til selvstendighet, 

frihet og respekt. 

 

 Ha adgang til utvikling, 

utdanning, kulturelle og 

åndelige tilbud. 

 

 Ha mulighet til trygghet og 

verdighet, og ikke utsettes for 

overgrep. 

 

 Bli behandlet rettferdig og 

verdsettes uavhengig av alder, 

kjønn, rase, etnisk bakgrunn, 

funksjonshemming, eller annen 

situasjon. 

 

Utdrag av resolusjon 46/91 

BRUKERRÅDET FOR 

PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 

I VEVELSTAD 
 

 
 

 

 

 

FNs PRINSIPPER FOR ELDRE 

(Vedtatt 16.12.91, resolusjon 46/91) 



 

Brukerrådet i Vevelstad 
 

Hvem er vi? 

Rådet er sammensatt av medlemmer i 

råd for eldre og funksjonshemmede i 

Vevelstad, godkjent og valgt av 

politikerne i kommunen 24.08.06. 

I tillegg kommer representant for de 

ansatte fra pleie- og omsorgstjenesten. 

Samt kontaktpersoner for pårørende. 
 

 

Hva gjør vi? 

Rådet er talerepresentant for beboere / 

pasienter som er registrert på 

Vevelstad sykehjem, og deres 

pårørende, samt til brukere av pleie- 

og omsorgstjenesten overfor den 

administrative og politiske ledelse. Du 

kan få råd og veiledning om du ønsker 

og få avklart spørsmål. Bruker rådet 

hjelper deg å få kontakt med rett 

person, og kan ta initiativ på dine 

vegne. 

Rådet samarbeider med ansatte og 

ledelsen på sykehjemmet. 

Brukerrådet kan medvirke til at 

beboernes synspunkter, samt spørsmål 

og krav om blant annet rettigheter blir 

formidlet til rette vedkommende. 
 

Hvordan arbeider vi? 

Brukerrådet arbeider som et kollegium 

(det vil si at enkeltmedlemmer ikke 

alene kan ta stillinger til saker som tas 

opp av beboer eller pårørende). Det er 

rådet samlet som uttaler seg og 

handler i den enkelte sak. 

 

Brukerrådet besøker jevnlig brukerne 

slik at det kan tas direkte kontakt fra 

beboere, brukere, deres pårørende, og 

personalet. Rådet behandler saker som 

angår beboernes leve og livsstandard, 

omsorg og trivsel. Rådet kan innenfor 

dette området motta alle typer 

henvendelser. 

 

 

Hva kan vi gjøre for deg? 

Rådet tar i mot forslag til forbedringer 

av den enkeltes bosituasjon, pleie, 

omsorg og velferd. Samt kritikk og 

klager som den enkelte ønsker å ta 

opp. Rådet drøfter den enkelte sak, og 

gir råd. Eller tar saken opp med de 

rette vedkommende for å drøfte 

løsninger. 

 

 

Kontaktinformasjon 
 

Kontakt 

Rådet kan kontaktes via rådets  

kontaktpersoner, via ansatte i  

pleie- og omsorgstjenesten,  

via telefon, pr brev eller e–post. 

 

Rådet har taushetsplikt om  

personlige forhold som det 

blir kjent med! 

 

 

Brukerrådets kontaktperson: 

Reidun Enoksen 

Tlf: 97 10 30 47 

 

Vararepresentant er: 

Ellbjørg Pedersen 

Tlf: 95 17 73 90 

 

 

 

 

VEVELSTAD SYKEHJEM 

 

 


