Lærings- og mestringssenteret,
10 år!

LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
St. Olavs Hospital HF

REFERAT
MØTE I BRUKERGRUPPE
v/Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Sted:

Avdeling for ervervet hjerneskader Fysmed.
Lian (Vådanveien 39)

Tidspunkt:

08. februar, 2011, kl. 11:00 – 15:30

Referent:

Anne Katrine Eikill
Koordinator for Brukergruppen

Kursrommet i 1. etg.

Navn:
Roy Staven
Liv Solveig Einan

Kathrine Sand
Toril Hartviksen
Jorunn Johansen

Lars Bakås
Anne Katrine Eikill
Ingunn Haus

Funksjon og virksomhet:
Leder i BG, repr. for
Foreningen for muskelsyke
Nestleder i BG, repr. for
Landsforeningen for
trafikkskadde
Medlem i BG, repr. for
Voksne for barn
Medlem i BG, repr. for
Afasiforeningen
Medlem i BG, repr. for
Landsforeningen for
slagrammede (LFS)
Medlem i BG, repr. for
Landsforeningen for
ryggmargsskader (LARS)
Koordinator
Koordinator

Møtt

22.03. 2011

Innkalles

Neste møte i
BG:

Rom:

x

x

x

x

x

Telefaks – E-post
roy.staven@ntebb.no
91727730
lseinan@hotmail.com
928 91 969
kas.sand@hotmail.com
sandkathrine@hotmail.com
Tlf: 413 13 339
Tor-hart@online.no
Tlf: 456 16 328

x

x

x

x

oddvarj@broadpark.no
Tlf: 72 06 06 01 / 995 33 737

x

x

Lar-baka@online.no
Tlf: 73 93 64 08 / 913 42 869

x

x

x

anne.katrine.eikill@stolav.no
917 71 235
Ingunn.haus@stolav.no

Kopi av referat sendes til Gisle Meyer, klinikksjef v/Fysikalsk medisin og rehabilitering og Einar Sjoner,
koordinator for Brukerutvalget.
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Nr.

Sak

1.

VELKOMMEN

Frist

Ansvar
Roy
Staven

Møteinnkalling den 08. februar 2011 ble godkjent, med merknad
om at opplæring utsettes til neste møte i BG.
Referat fra møte i Brukergruppen 8. februar ble godkjent uten
innsigelser.
Referat fra møte i Brukergruppen 10. og 11. januar ble godkjent
uten innsigelser.
2.

FASTE SAKER

a

Administrasjon

Anne
Katrine
Eikill

Merknader:
- Jorunn har levert inn honorar både for februar, 2011 og
desember 2010.
- Lars har fylt ut reiseregning og honorering for både januar
og februar 2011
- Toril leverer nå inn faktura for hvert møte
b

Roy
Staven

Gjennomgang av referat fra foregående møte i
Brukerutvalget v/St. Olavs Hospital HF
Protokoll fra siste møte i Brukerutvalget er ikke å finne på St.
Olavs nettsider. Saker fra BU er av den grunn ikke gjennomgått.
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen ber Eikill melde inn til Brukerutvalget at referat
fra møter i Brukerutvalget bør være tilgjengelig på St. Olavs
nettsider eller sendes til medlemmene i Brukergruppen pr. mail.

3.

GAMLE SAKER UNDER BEHANDLING:

03/11

Høring: LMS-virksomhetsplan
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen har fått gjennomgang av LMS-virksomhetsplan.
Brukergruppen tok planen til etterretning, men ønsker refleksjon
vedr. måleindikatorer på neste møte.

04/11

22/02-11

Eikill

22.03.11

Eikill

Høring: Årsplan for helsepedagogisk opplæring
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen har fått gjennomgang av årsplan for
medisinskfaglig- og helsepedagogisk opplæring i regi av LMS.
Brukergruppen tok planen til etterretning.

05/11

Høring: Virksomhetsplan Tverrfaglig poliklinikk, ryggnakke-skulder
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Nr.

06/11

Sak

Frist

Ansvar

Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen har fått gjennomgang av Virksomhetsplanen
v/Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder. Brukergruppen tok
planen til etterretning, men ønsker refleksjon vedr.
måleindikatorer på neste møte.

22.03.11

Eikill

22.03.11

Eikill

Utnevning av brukerrepresentanter til å sitte i ulike
planleggingsgrupper
Eikill orienterer Brukergruppen om videre fremdrift på neste
møte i Brukergruppen.

4.

NYE SAKER:

07/11

Godkjenning av Årsrapport for brukermedvirkning v/Klinikk
for fysikalsk medisin og rehabilitering, 2010
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Årsrapporten ble gjennomgått og vil bli godkjent på neste møte i
Brukergruppen, da etter at regnskapet er fremlagt for perioden
2010.

08/11

22.03.11

Føringer fra Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF
som har betydning for virksomheten i klinikken
Brukergruppen opplever mangel på samsvar mellom de føringer
HMN RHF har gitt i ”Styringsdokument 2011 for St. Olavs
Hospital HF” og ”Hovedprogram for forbedring 2011-2016”
utarbeidet av St. Olavs Hospital.
Årsak:
I styringsdokumentet s. 24 står: ”Slik opplæring (les pasient- og
pårørendeopplæring) kan ivaretas i lærings- og mestringssenter
eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten”. I
hovedprogrammet s. 9 står følgende: ”Lærings- og
mestringssenteret (LMS) skal: - Gi opplæring til pasienter og
pårørende; - Styrke pasienters medvirkning i egen behandling
gjennom hele pasientforløpet”.
Problemstilling:
Hvilken konsekvens vil det få for lærings- og mestringsarbeid og
tilrettelegging for brukermedvirkning dersom LMS alene får
ansvar som vist til i Handlingsprogram for forbedring 20112016?
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen er skeptisk til at St. Olavs Hospital HF legger et
slikt ansvar til LMS alene. Vi anbefaler at ansvar i stedet bør
knyttes til de kliniske avdelingene. LMS bør heller ha rollen som
ressurs. Dette bl.a. ved å tilby opplæring og veiledning som
resulterer i at fagpersonell på avdelingene utøver pasient- og
pårørendeopplæring og legge til rette for brukermedvirkning på
en god måte.

22.02.11

Eikill
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Sak

Frist
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22.02.11

Eikill

Februar 2011

Eikill

22.03.11
22.03.11

Alle i BG
Eikill

Brukergruppen ber Eikill melde saken inn for Brukerutvalget,
med anbefaling om å ta dette opp på dir. nivå.
09/11

Basseng v/Avdeling for ervervede hjerneskader
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen ønsker i løpet av 2011 å sette av tid på møtene
til å reflektere over hvordan brukerrepresentantene kan arbeide
for å få etablert et basseng v/Fysmed. Lian.

10/11

Anbud vedr. rehabilitering
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen stiller spørsmålstegn til kvalitetsvurderinger opp
mot ulike diagnosers rehabiliteringsbehov i forbindelse med å
lyse ut rehabilitering på anbud.
Brukergruppen ber om at Roy Staven (leder for Brukergruppen
v/Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering) får legge frem
saken i Brukerutvalget. Eikill melder saken inn til Brukerutvalget.

11/11

Forslagskasse
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen råder klinikken til å opprette ”forslagskasse” på
sine nettsider. Dette for å etablere tilgjengelige kanaler hvor
brukere kan melde inn forslag til forbedring av helsetjenester
som klinikken yter. Brukergruppen ber Eikill om å bringe saken
inn for klinikkledelsen.

07/10

Basseng v/Revmahuset
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Etter forespørsel fra Brukerutvalget v/Marte Rissan ønsker
Brukergruppen å gi en uttalelse i saken. Eikill bes kontakte
klinikksjef og avdelingsledere i klinikken med forespørsel om
disse, hver for seg, kan gi en skriftlig uttalelse på hvordan de
vurderer pasienters behov og utbytte. I tillegg skal medlemmene
i Brukergruppen kontakte sine brukerorganisasjoner for å få
deres uttalelse i saken. Beslutning i saken skal foretas på neste
møte i Brukergruppen.

12/11

Røykeforbud v/St. Olavs Hospital HF
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar til etterretning at det er besluttet at St. Olavs
Hospital HF skal være røykfritt. Brukergruppen ser imidlertid at
enkelte pasienter og pårørende har spesielle behov i forbindelse
med kritiske faser som bør tas hensyn til. Det anbefales å
etablere røykeskur for å unngå røyking v/innganspartiet.
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6.

PLANLEGGING AV NESTE MØTE I BG

Ansvar

Dato: 22. mars, 2011
Kl: 11:00 – 15:30
Sted: Avdeling for ryggmargsskader v/Nevro Øst, 4 etg., Øya
Saker:
- Årsrapporten for Brukermedvirkning, 2010
- Basseng v/Revma
- Høring: Virksomhetsplanen v/RMS
- Status i saker som pågår
Opplæring:
- Hva er vi – bruker – pasient – klient??
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