Referat
Brukergruppen (BG)
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

Møte:

Sted:

Kurslokalet v/
Avdeling for ervervet hjerneskade
Vådanvenein 39, 7024 Trondheim

Dato:

30. august 2010

Referent:

Funksjon og virksomhet:

Kathrine Sand

Medlem BG, repr. for
Voksne for barn

x

Roy Staven

Medlem BG, repr. for
Foreningen for muskelsyke

x

Einar Sverre Pedersen
Kjersti Einan

Medlem BG, repr. for
Landsforeningen for
ryggmargsskadde
Repr. for Landsforeningen
for trafikkskadde

x

Repr. for Brukerutvalget,
St. Olavs Hospital

x

Einar Sjoner
Marthe Risan

Sekretær i Brukerutvalget, St.
Olavs Hospital, godkjent
utgave.
Leder i Brukerutvalget, St.
Olavs Hospital, godkjent
utgave.

espii@hotmail.com
941 43 923
x

Dag Sjong

Gisle Meyer

917 27 730

x

x
x

Anne Katrine Eikill

kas.sand@hotmail.com
sandkathrine@gmail.com
986 60 741

x

Repr. for Afasiforeningen

Ingunn Haus

Telefaks – E-post

roy.staven@ntebb.no

Torill Hartviksen

Sekretær i BG,
LMS, Klinikk for fysikalsk
medisin og rehabilitering
Koordinator mellom BG og
klinikkledelse, enhetsleder
v/LMS, Klinikk for
fysikalsk medisin og
rehabilitering
Klinikksjef v/Klinikk for
fysikalsk medisin og
rehabilitering

Kopi

Navn:

Til stede

Innkalles

Neste møte:

____________________________________________
Anne Katrine Eikill
Dato: 5. oktober, kl. 08:30 – 11:00
Sted: v/Avdeling for ryggmargsskader, Nevro Øst, Øya (4 etg.)

kjerstieinan@hotmail.com

988 17 889
Tor-hart@online.no
456 16 328
dagsjong@gmail.com
73 57 39 48 / 91 53 49 35.
ingunn.haus@stolav.no

x

x

x

anne.katrine.eikill@stolav.no
73 86 52 06/ 917 71 235

x

x

x

Gisle.meyer@stolav.no

x

einar.sjoner@stolav.no
Marthe.risan@gmail.com
72 88 99 41 / 480 55 981
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Agenda jf. møteinnkalling til møte i Brukergruppen 30. august, 2010.
Nr.
1.

Sak

Frist

Ansvar

Snarest

AKE

Velkommen
Møtereferat fra 28. mai 2010 ble godkjent med følgende
korrigering til p. 11/10:
Brukergruppen er informert om at det pågår en drøfting relatert
til behov for hjertestartere i klinikkens avdelinger.
Brukergruppen råder klinikken til å ha hjertestarter. Om slikt
tiltak ikke iverksettes, ber Brukergruppen klinikkledelsen
begrunne beslutningen.
Møteinnkalling den 30 og 31. august, 2010 ble godkjent, men
det ble besluttet å gjennomføre møtet på en dag, 30. august.

2.

Orientering fra Brukerutvalget
Dag Sjong foretok kort gjennomgang av referat fra foregående
møte i Brukerutvalget. Brukergruppen tok referatet til
orientering, uten innspill og/eller kommentar.
Dag orienterer om andre saker som opptar BU pr.d.d.:
- Etiske dilemma knyttet til et økende økonomiske
perspektivet i helsevesenet (jf. Marthe Risan`s blogg på
Kilden).
- Fokus på pasienttilfredshet.

4.

Oppfølging av pågående saker

09/10

Samhandling mellom Brukergruppen og Brukerutvalget:
Brukergruppen og Brukerutvalget v/Risan og Sjong drøftet
forhold relatert til samhandling.
Partene ble enige om følgende:
Brukerrepresentant fra Brukerutvalget skal ha rollen som
observatør i Brukergruppen. I dette ligger at
brukerrepresentanten har talerett, men ikke stemmerett.
Ordningen trer i kraft 1. sept. 2010. Eikill skal skriftlig føre
endringen inn i dokumentet ”Mandat Brukergruppen v/Klinikk
for fysikalsk medisin og rehabilitering.

07/10

MR

Bassenget v/Revmahuset:
Brukerutvalget v/Risan foretok en orientering om status i saken
”Bassenget i Revmahuset” (jf. vedlagt brev fra Marthe Risan til
Dir. v/St. Olavs Hospital HF).
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Sak
Brukerutvalgets ståsted i saken er som følger:
- De råder HF til å opprettholde både individuell- og
gruppebasert trening/opplæring i basseng for pasientgrupper
som har behov.
- Brukerutvalget forutsetter at lokaliteter er tilpasset
pasientenes behov og er ihht. lovgjemlede HMS-krav.
- Brukerutvalget ønsker å opprettholde bassengtilbud
v/Revmahuset inntil videre. Dersom oppgradering av
tilknyttet areal v/Revma ikke finner sted, er Brukerutvalgets
anbefaling at gruppebasert bassengtilbud flyttes.

Frist

Ansvar

05/10 - 10

AKE

05/10 -10

AKE

Des. 2010

AKE

Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar orienteringen fra Brukerutvalget til
etterretning. Brukergruppen avventer med å gi råd i saken inntil
dialogmøte om nevnte sak er gjennomført mellom
Brukerutvalget og ledelsen v/St. Olavs Hospital HF”.
”Brukergruppen ber Eikill om å ordne med omvisning i
bassenget v/ Bevegelsessenteret til neste møte i Brukergruppen.

11/10

Hjertestarter v/Klinikk for fysikalsk medisin og
rehabilitering:
Eikill redegjorde kort for status i saken:
- Saken er meldt inn som sak til klinikkledelsen. Saken er
pr.d.d. ikke behandlet.
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar orienteringen til etterretning, og ber Eikill
avklare med klinikkledelsen når saken vil bli behandlet på
ledermøte.

12/10

Pårørende arbeid v/Tverrfaglig poliklinikk
rygg/nakke/skulder:
Eikill redegjorde kort for status i saken:
- Saken er meldt inn til seksjonslederne i Tverrfaglig
poliklinikk rygg/nakke/skulder
- Saken er til vurdering og beslutning om tiltak vil bli
behandlet H-2010.
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar orienteringen til etterretning, og ber Eikill
om orientering når saken er ferdigbehandlet.
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01/10

Sak
Påtrykk fra BG vedr. tilgjengelighet til Lian

Frist

Ansvar

05/10-10

AKE

04/12-10

KE/KS

05/10-10

AKE

Klinikkledelsen har presisert sin bestilling til Brukergruppen i
saken. Konkret ber klinikken Brukergruppen om å foreta en
skriftlig henvendelse til Trondheim Trafikkselskap. Dette for å
understreke behovet for å etablere tilrettelagt busstilbud for
besøkende v/ Fysmed.Lian.
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen besluttet å sende brev til Trondheim
Trafikkselskap. Brukergruppen ber Eikill utarbeider utkast til
brev som kvalitetssikres og godkjennes av Brukergruppen på
neste møte.
4.

Nye saker til behandling

13/10

Ønske om brukerrepresentasjon i forbindelse med avvikling
av opplæring v/Avdeling for ervervet hjerneskade:
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Følgende brukerrepresentanter skal medvirke v/Avdeling for
ervervet hjerneskade i forbindelse med planlegging av pasientog pårørendeopplæring, 2011:
Brukerrepresentant: Kjersti Einan, vara: Kathrine Sand

14/10

Behov for akutt-tralle i klinikken – er dette en sak som
brukergruppen skal mene noe om?
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen ber Eikill kartlegge om det er
akuttralletilgjengelig på avdelinger i klinikken. Dersom
aktuttraller ikke er tilgjengelig, ønsker Brukergruppen at saken
drøftes med klinikkledelsen på dialogmøte 5. oktober 2010.

16/10

Status vedr. pasient- og pårørendekurs i klinikkens
avdelinger
Ansatte ved klinikkens lærings- og mestringssenter orienterte
om praksis for pasient- og pårørendeopplæring i klinikkens tre
kliniske avdelinger (jf. vedlagt PowerPoint-presentasjon).
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar orienteringen til etterretning.

17/10

Utnevning av nye medlemmer i Brukergruppen
Grunnet sykdom har Einar Sverre Pedersen valgt å trekke seg
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A

Sak
som medlem i Brukergruppen med øyeblikkelig virkning. Toril
Hartviksen er også rammet av sykdom og blir borte over lang
tid.

Frist

Ansvar

Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Det skal foretas en henvendelse til Brukerutvalget med
forespørsel om så snart som mulig å innstille:
- En ny medlem som kan sitte Brukergruppen
- En vara medlem som kan sitte i Brukergruppen som
stedfortreder for Toril Hartviksen frem til hun kommer
tilbake
Eikill bes om å foreta henvendelse til Brukerutvalget snarest.

Snarest

AKE

AKTIVITET FOR BRUKERGRUPPEN, H-2010

Dato

Ansvarlig

Fortløpende
H-2010

KS

05/10-10

Medl. i
BG

½ års plan for møter i BG, H-2010
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen godkjente 1/2 – årsplan H-2010, men tok
forbehold om endringer grunnet sykdom hos flere medlemmer i
Brukergruppen.

B

Planlegging av dialogmøte mellom BG og Klinikkledelsen,
H-2010
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen besluttet at LMS fra d.d. tildeles ansvar for
planlegging og ledelse av dialogmøter. Klinikkledelsen og
Brukergruppen har ansvar for å melde inn saker som ønskes tatt
opp på dialogmøter, samt å saksforberede saker de selv har
meldt inn.

C

Planlegging av neste møte i BG
Dato: 05. oktober, 2010
Kl: 08:30 – 11:00
Sted: Avdeling for ryggmargsskader, Nevro Øst, Øya (4 etg.)
Forslag til saker:
- Forslaget er å kun behandle ”Pågående saker”, og bruke
resterende av tiden på møtet til å forberede saker som skal
tas opp på dialogmøtet samme dag (5. oktober, kl. 12:00 –
14:00).
Vedr. Dialogmøtet: Følgende saker er foreslått fra BG:
1. Drøfte behov for akuttralle i avdelinger v/klinikken
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2. Får omorganiseringen/nedskjæringene som nå skjer/har
skjedd i klinikken konsekvenser for pasientene og
pårørende?
- Hvilken rolle er LMS tenkt å ha i et fremtidig
perspektiv?
- Hvordan tenker klinikken at samhandling mellom de
ulike nivåene i klinikken og Brukergruppen skal
ivaretas?
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