
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 9. MAI 2019 KL. 19.00 

Til stede: Marit, Guri Mette, Bjørn, Inger, Helene, Inger Johanne, Tone, Mette, Marianne, 

Inger Helene, Kaare, Håvard, Hans Gustav, Geir 

1. AKTUALITETER OG EVALUERINGER 

Årsmøtet 28. mars: 31 personer til stede, ny rekord. God innledninger av Erika 

Solbakken og Thore Ottershagen. 

 Vårdugnaden 27. april var vellykket i år også. 

 17. mai-brev er lagt ut/slått opp. 

 Invitasjon til grunnsteinsnedleggelse på Harestua 23.05. Geir er invitert på 

vegne av foreningen, men kan ikke dra. Det var heller ingen som kunne ta plassen 

hans. 

 

2. HYGGEKVELD MED LUNIT 23. MAI 

Starttidspunkt 17.30 

 Vi serverer gulrotkake (Lupro) og kaffe først. 

 Lunit spiller tre kvarter fra 17.45. 

 Guri Mette, Mette, Marit, Inger Helene og Geir kan stille. 

 Oppmøtetidspunkt: 16.45. 

 

3. SOMMERFESTENE 5. OG 6. JUNI 

 Invitasjon ut, Marianne. Pris pr pårørende: kr 200. 

       Musikk og underholdning: Geir har bestilt toraderkllubben til onsdag. De kan 

ikke på torsdag. Hans Gustav bestiller Frøydis og Ole til å spille til allsangen. 

       Mat og drikke: Rømmegrøt og spekemat. (Foreningen bekoster drikke.) 

       Gratis utlodning: Geir kjøper inn seks gevinster til hver dag. 

 Fordeling av mannskaper: 

Onsdag 05.06: 

13.30: Rydde vekk møbler, sette opp bord: Vaktmester, Nils, en fra Lions (?), Per, 

             Håvard. 

15.30: Dekke bord: 3 fra Dagsenteret, 2 fra Lunner Sanitetsforening. LS ordner 

blomster. (?) 

16.00: Inngangspenger: kontoret. 

16.30: Oppmøte servering: 3 fra Dagsenteret,  2 fra Lunner Sanitetsforening, 2 fra 

Lions, Inger Johanne, Inger, Guri Mette, Håvard, Geir. 

 

 

 



 

Torsdag 06.06: 

15.30: Dekke bord: Som 05.06. 

16.00: Inngangspenger: Som 05.06. 

16.30: Servering: 2 el. 3 fra Dagsenteret, 2 fra Lunner Sanitetsforening, 2 fra Lions,  

Marit, Helene, Inger Helene, Hans Gustav, Håvard. 

20.00: Rydding: Alle. 

 

 

4.   SITUASJONEN VED LOS.  

Underskudd på 6 millioner kr i 2018 og 13 millioner mindre å rutte med i 2019. Redusert 

antall plasser på Los, samt ikke kjøpe plasser andre steder. Samtidig sa Thore på 

årsmøtet at en ikke kan ha redusert bemanning når en kommer på Harestua. Hva er det 

som tilsier at en vil ha bedre råd fra 2020 av? Vil velferdsteknologi gjøre en forskjell? 

Hvordan unngår en i så fall fremmedgjøring? Hvordan oppnår vi målsettingene i 

kommunedelplan omsorg og stortingsmelding 15 om at den enkelte skal ses og få 

psykososial oppfølging? 

 

Omsorgsboligene på Roa. Der er utleiesituasjonen uendret, med elleve ledige leiligheter. 

Bekymring for boligenes funksjon som et trinn i omsorgstrappa. Hvis det medfører 

riktighet at det er venteliste på Los - kan boligene brukes til å avlaste Los? Hva da med 

bemanning? 

 

MØTE MELLOM STYRET OG KOMMUNEN 

Det tradisjonelle vårmøtet finner sted på Lunner Rådhus onsdag 22. mai kl. 11.00. 

 

SVAR PÅ UTFORDRINGER FRA THORE 

A. NAVN PÅ DE NYE INSTITUSJONENE PÅ HARESTUA OG ROA 

Institusjonen på Harestua bør hete Lunner omsorgssenter, som i dag. Begrunnelse: Det 

skal være en institusjon for alle innenfor Lunner kommune som trenger plass. Geografisk 

beliggenhet hektes naturlig på etterpå (Lunner omsorgssenter, Harestua). Av samme 

grunn bør stedet på Roa hete Lunner omsorgsboliger, Roa. Det var enstemmighet i 

styret om å beholde kommunenavnet i institusjonsnavnet og også om å beholde 

betegnelsen «omsorgssenter». Vi mener kort og godt at «omsorg» er den beste 

betegnelsen på det arbeidet og den holdningen som skal til for å ivareta brukernes krav 

til livskvalitet. 

 

B. DEFINISJON AV LIVSKVALITET 

Det var også enstemmighet i styret når det gjaldt å definere livskvalitet for eldre og syke, 

spesielt (langtids)beboere på sykehjem og de som bor i bemannede omsorgsboliger. 

Kjernebegrepet må bli trygghet - trygghet for at en vil få medisinsk hjelp når det trengs, 



trygghet for at en vil få dekket sine grunnleggende behov, trygghet for at en vil bli sett.  

Andre begreper knyttet til livskvalitet er «nærhet» - at en føler en har noen som bryr seg 

om en, «åpenhet» - basis for kontakt mellom mennesker, «aktivisering» og «sosial 

deltagelse» etter ønsker og valg og muligheter, og «medbestemmelsesrett» så langt det 

lar seg gjøre. 

 

5.   DIVERSE 

 a.  St. Hans-feiring på Los. St. Hans-aften faller i år på en søndag. En kan ta feiringen 

på mandag, som en alternativ mandagskafe. Det er OK å invitere Otto Gustavsen med 

partner til å opptre. 

       b. Mulige opplegg og artister å satse på framover: 

  - Ringkolen-opplegget. 

  - Sigmund Bjørklund. 

  - Børli-forestillingen.       

 


