
 
 

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. 
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Brukerrådet i Vevelstad 
 
Hvem er vi? 
Brukerrådet er sammensatt av 
medlemmer i Råd for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse i 
Vevelstad, godkjent og valgt av 
politikerne i kommunen 24.08.2006. 
I tillegg kommer representant for de 
ansatte fra pleie- og 
omsorgstjenesten og 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. Brukerrådet 
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 enkelt- 
medlemmer ikke alene kan ta stilling 
til saker som tas opp av beboer eller 
pårørende). Det er rådet samlet som 
uttaler seg og handler i den enkelte 
sak. 
 
Brukerrådet kan ta opp et hvert tema 
- unntatt er personalsaker – til 
diskusjon og gi råd om: 

• Kriterier for god kvalitet ved 
tjenesten. 

• Tiltak som kan gi bedre 
kvalitet ved tjenesten. 

• Tiltak for vurdering av 
enhetens virksomhet.  

• Dagsaktuelle tema – i etaten, 
nærmiljøet eller kommunen. 

 

Brukerrådet besøker jevnlig brukerne 
slik at det kan tas direkte kontakt fra 
beboere, brukere, deres pårørende, 
og personalet 
 
Hva kan vi gjøre for deg? 
Rådet tar imot forslag til forbedringer 
av den enkeltes bosituasjon, pleie, 
omsorg og velferd. Rådet drøfter den 
enkelte sak, og gir råd. Eller tar saken 
opp med de rette vedkommende for å 
drøfte løsninger. 

 

 

Kontaktinformasjon 
 
Kontakt 
Brukerrådet kan kontaktes via rådets  
kontaktpersoner, via ansatte i  
pleie- og omsorgstjenesten,  
via telefon, pr brev eller e–post. 
 
Brukerrådet har taushetsplikt om  
personlige forhold som det 
blir kjent med! 
 
Brukerrådets kontaktperson: 
Bjørg Ireen Fønnebø 
Tlf: 472 95 667 
e-post: bireenf@hotmail.com 
 
Vararepresentant er: 
Astrid Hansen Sjøli 
Tlf: 905 13 960  
e-post: ajsjoli@gmail.com 
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