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 RMS, Nevro Øst, Øya

Tidspunkt:

22. mars, 2011, kl. 11:00 – 15:30

Referent:

Anne Katrine Eikill
Koordinator for Brukergruppen

Kursrommet

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

03. mai, 2011, inkludert er Dialogmøte med klinikkledelsen

Innkalles

Neste møte i
BG:

Rom:

x

x

x

x

x

x

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

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

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 22. mars 2011 ble godkjent, uten innsigelser.

2.

FASTE SAKER

a

Administrasjon

b

Gjennomgang av referat fra foregående møte i
Brukerutvalget v/St. Olavs Hospital HF

Anne
Katrine
Eikill

Protokoll fra siste møte i Brukerutvalget ble gjennomgått, med
merknader:
Brukerutvalget bes om å anvende ordlyden i vedtak gjort av
Brukergruppen i sak 08/11 ” Føringer fra Helse Midt-Norge RHF
og St. Olavs Hospital HF som har betydning for virksomheten i
klinikken”, jf. referat fra Brukergruppen 8. februar, 2011. Dette
for å sikre at det ikke oppstår misforståelser relatert til hva som
var problemstillingen i nevnte sak.
Brukergruppen presiserer at kurset som LMS har foreslått, er et
tilbud både til ledelsen v/St. Olavs Hospital HF og
brukerrepresentanter. Kurset omhandler hvordan en skal få til
likverdig dialog og god tilrettelegging for brukermedvirkning.
Brukergruppen tar referatet fra møte i Brukerutvalget avholdt i
februar til etterretning, og er glad for støtten.
Eikill melder saken til Brukerutvalget.
3.

GAMLE SAKER UNDER BEHANDLING:

11/10

Hjertestartere v/Klinikkens avdelinger

31/03-11

Eikill

31/03-11

Eikill

Til orientering:
Klinikkledelsen har endret standpunkt i saken, Brukergruppens
råd ble hørt. Klinikken går til innkjøp av hjertestarter v/Avdeling
for ervervet hjerneskader.
03/11

Høring: LMS-virksomhetsplan
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen har fått gjennomgang av indikatorer brukt for å
måle kvalitet i (a) Helsepedagogisk opplæring, (b) Pasient- og
pårørendeopplæring, og (c) Brukermedvirkning på systemnivå.
Brukergruppen råder LMS til å legge inn følgende indikator:
”Gjennomslag i saker som Brukergruppen har hatt til vurdering”
som mål for kvalitet i brukermedvirkning.
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05/11

Høring: Virksomhetsplan Tverrfaglig poliklinikk, ryggnakke-skulder
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen har fått gjennomgang av indikatorer brukt for å
måle kvalitet i tjenestene ved Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakkeskulder. Brukergruppen foreslår følgende supplerende
måleindikator for tilrettelegging for brukermedvirkning på
individnivå: ”Registrering av brukerens opplevde mulighet for å
påvirke egen behandling/opplæring”.
Eikill oversender innspill til avdelingssjef Bjørn Skogstad.

07/11

Ansvar

31/03-11

Eikill

31.03-11

Eikill

31/03-11

Eikill

Ved behov

Liv S.
Einan

Godkjenning av Årsrapport for brukermedvirkning v/Klinikk
for fysikalsk medisin og rehabilitering, 2010
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Årsrapporten ble godkjent. Eikill bes om å legge denne ut på
Brukergruppens nettsider, samt å oversende den til
klinikkledelsen og Brukerutvalget.

08/11

Frist

Føringer fra Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF
som har betydning for virksomheten i klinikken
Sak til orientering:
Sak 08/11 ble muntlig lagt frem i møte som Brukerutvalget
hadde den 25. februar 2011. Utfall av saken redegjøres for i
referat fra møtet.
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukerutvalget bes om å anvende ordlyden i vedtak gjort av
Brukergruppen i sak 08/11 ” Føringer fra Helse Midt-Norge RHF
og St. Olavs Hospital HF som har betydning for virksomheten i
klinikken”. Dette for å sikre at det ikke oppstår misforståelser
relatert til hva som var problemstillingen i nevnte sak (Jf. sak 2.b.
i dette dokumentet). Eikill bes om å oversende saken til
Brukerutvalget..

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. Liv Solveig tar
initiativ til å få saken inn på sakslisten når saken blir aktuell.

10/11

Anbud vedr. rehabilitering
Sak til orientering:
Sak 10/11 ble muntlig lagt frem på møtet som Brukerutvalget
hadde den 25. februar 2011. Utfall av saken redegjøres for i
referat fra møte.
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11/11

Sak

Frist

Ansvar

Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar referatet fra møte i Brukerutvalget avholdt i
februar til etterretning, og er glad for støtten. Brukergruppen
beslutter at Roy Staven er Brukergruppens representant er vår
talsmann i saken.

Ved behov

Roy
Staven

30/05-11

Eikill

22/03-11

Eikill

Forslagskasse
Sak til orientering:
Klinikkledelsen har tatt Brukergruppens råd til etterretning.
Forslagskasse vil bli etablert på klinikkens nettsider i løpet av
våren.
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar til orientering at forslagskassen blir opprettet
på nettsiden til klinikken når Geir Arne Skogstad er tilbake.

07/10

Basseng v/Revmahuset
Etter forespørsel fra Brukerutvalget v/Marte Rissan ønsker
Brukergruppen å gi en uttalelse i saken.
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen støtter Avdeling for tverrfaglig poliklinikk, ryggnakke-skulder, og råder St. Olavs Hospital HF til å la bassenget
v/Gamle revmahuset forbli en permanent ordning, jf.
begrunnelse gitt av avdelingssjef Bjørn Skogstad.
Brukergruppen vurderer bassenget å være viktig også for andre
brukergrupper, eksempelvis revmatikere, mennesker med
overvektsutfordringer og brukere med nevromuskulære
sykdommer. Gruppebasert opplæring i basseng oppleves viktig
mtp smertelindring, trygghets- og mestringsopplevelse i
læresituasjonen, samt at det bidrar til erfaringsoverføring mellom
brukere i samme situasjon.
Brukergruppen mener at basseng v/Gamle revmahuset kan
benyttes i samhandling mellom sykehuset, kommuner, bedrifter
og frivillige organisasjoner. Brukere vil oppleve å få tilpasset
opplærings-/treningstilbud i hele pasientforløpet. På samme tid
vil samlokalisering bidra til å styrke samhandling på tvers av fag
og nivå, og der gjennom stimulere til erfarings- og
kunnskapsutveksling (i tråd med intensjonen i
samhandlingsreformen).
Eikill bes om å orientere Brukerutvalget om vedtaket.

12/11

Eikill

Røykeforbud v/St. Olavs Hospital HF
Sak til orientering:
Klinikksjef tar med seg råd fra Brukergruppen i den videre
behandlingen av saken.
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03/05-11

Eikill

31/03-11

Eikill

V-2011

Eikill

Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar orienteringen til etteretning.
4.

NYE SAKER:

13/11:

Budsjett, Brukerrepresentasjon v/Klinikk for fysikalsk
medisin og rehabilitering, 2011
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen ber Eikill lage en oversikt over hvordan
økonomiske midler er brukt ift brukermedvirkning på systemnivå
i inneværende år. Brukergruppen vil på bakgrunn av dette foreta
en vurdering av hvordan økonomiske midler bør disponeres i
fremtiden.

14/11:

Kommentarer vedr. høring: Virksomhetsplan v/Avdeling for
ryggmargsskader
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen opplever at virksomhetsplanen både sier noe om
virksomheten, de mål som er satt og de strategier og tiltak som
skal iverksettes for å nå mål.
Brukergruppen ber om lengre svarfrist neste gang slike
dokument sendes til høring. Dette for å sikre god
saksbehandling. Eikill bes bringe dette videre til Avdeling for
RMS.

15/11:

Utvikling av felles opplæringskonsept for ledere og
brukerrepresentanter
Kort om status i saken:
Brukerutvalget er positive til å utvikle et felles opplæringskonsept
for ledere v/St. Olavs Hospital og brukerrepresentanter. LMS
v/Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering fikk ansvar for å
lede planlegging, gjennomføring og evaluering av en pilot som
skal gjennomføres v/Klinikk for fysikalsk medisin og
rehabilitering, Høsten 2011.
Følgende inviteres til å delta i planleggingsprosessen:
1 repr. fra Brukerutvalget (Marthe Rissan)
1 repr. fra Brukergruppen (Lars Bakås)
1 repr. fra LMS-forum (Inger-Marie Opøyen)
1 repr. fra ledelsen v/Klinikk for fysikalsk medisin og
rehabilitering (Anne Lise Berin)
Prosessleder: Anne Katrine Eikill.
Første arbeidsmøte finner sted på våren 2011, Eikill innkaller.
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen tar saken til orientering. Lars Bakås ble valgt inn
som brukerrepresentant fra Brukergruppen med Liv Solveig
Einan som vara.
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16/11:

Arbeidsprosess vedr. standardiserte pasientforløp
- Hvordan ønsker Brukergruppen å medvirke?
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen ønsker å bistå som referansegruppe i denne
prosessen. Eikill bes bringe saken til ledergruppen i klinikken.

17/11:

31/03-11

Eikill

31/03-11

Eikill

31/03-11

Eikill

Brukergruppens deltagelse i ½ årlige møter mellom
brukerorganisasjonene og avdelingene i klinikken
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen beslutter at det til en hver tid skal være en
representant fra Brukergruppen i de ½ årlige
samhandlingsmøtene mellom brukerorganisasjoner og
avdelingene i klinikken.
På møtet v/Fysmed. Lian den 13. april skal Kathrine Sand delta
som representant fra Brukergruppen. Eikill melder saken til
Ingunn Haus.

19/11:

Ansvar

Praksis vedr. utnevning av brukerrepresentanter v/St. Olavs
Hospital
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen råder direktør v/St. Olavs Hospital å følge
intensjonen i Handlingsplan for brukermedvirkning (2010-2015),
dvs at ”som hovedregel oppnevnes brukerrepresentantene av
administrerende direktør etter forslag fra brukerutvalget”. I
forslaget ligger en anbefaling om at direktør kan delegere sin
myndighet til klinikksjefer i tilfeller hvor brukerrepresentanter skal
medvirke inn mot klinikk.

18/11:

Frist

LMS-10 års jubileum
Brukergruppen gjorde følgende vedtak:
Brukergruppen gir sin fulle tilslutning til jubileumsprogrammet.

5.

OPPLÆRING
Brukergruppen gjennomgikk en øvelse hvor de reflekterte rundt:
”Hva er vi? - pasienter, brukere, klienter, konsumenter m.m.?”

6.

PLANLEGGING AV NESTE MØTE I BG, inkl. Dialogmøte
med klinikkledelsen
Dato: 03. mai, 2011
Sted: Avdeling Fysmed. Lian
Møte i forkant av Dialogmøte:
Kl: 11:00 – 12:00
Forslag til saker:
- Forberedelser til Dialogmøtet
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Dialogmøte:
Kl. 12:00 – 14:00
Forslag til saker:
- Fordeling av representasjon i Brukerutvalg og Brukergrupper
(kjønn, alder, diagnoser, geografi)
- Årsrapporten for brukermedvirkning, 2010
Møte i etterkant av Dialogmøte:
Kl. 14:00 – 15:30
Forslag til saker:
- Planlegge neste møte i BG
- Evaluering av Dialogmøte, samt saker til oppfølging
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