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MØTE I BRUKERGRUPPE  
v/Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 

Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom 

Tidspunkt: 13.02.12 

Referent: Anne Katrine Eikill 
Koordinator for Brukergruppen 

Neste møte i 
BG: 6. mars 2012, kl. 11:00 – 15:30 

Navn: Funksjon og virksomhet: In
nk

al
le

s 

M
øt

t 

Telefaks – E-post 

Roy Staven Leder i BG, repr. for 
Foreningen for muskelsyke x x roy.staven@ntebb.no 

91727730 

Liv Solveig Einan 
Nestleder i BG, repr. for 
Landsforeningen for 
trafikkskadde 

x x 
lseinan@hotmail.com 
928 91 969 
 

Kathrine Sand Medlem i BG, repr. for 
Voksne for barn x  

kas.sand@hotmail.com 
sandkathrine@hotmail.com 
Tlf: 413 13 339 

Toril Hartviksen Medlem i BG, repr. for 
Afasiforeningen x  Tor-hart@online.no 

Tlf: 456 16 328 

Jorunn Johansen 
Medlem i BG, repr. for 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS) 

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

Lars Bakås 
Medlem i BG, repr. for 
Landsforeningen for 
ryggmargsskader (LARS) 

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

Dagfinn Aune Observatør fra 
Brukerutvalget x x Da-aun@online.no 

72 45 18 74 / 913 66 680 

Anne Katrine Eikill Koordinator  
 x x 

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

Geir Arne Skogstad Ass. koordinator  x x geir.arne.skogstad@stolav.no 
 
Kopi av referat sendes til Gisle Meyer, klinikksjef v/Fysikalsk medisin og rehabilitering og Einar Sjoner, 
koordinator for Brukerutvalget.



 Lærings- og mestringssenteret,  
 10 år! 

 

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

 

 REFERAT  

 

2Side 2 av 5 
Brukergruppen      

E-post: ingunn.haus@stolav.no 
Anne.katrine.eikill@stola
n.no  

Klinikk for Fysikalskmedisin og 
Rehabilitering 
St.Olavs Hospital HF 
Vådanveien 39 
7024 TRONDHEIM 

Tlf :   
 

06800  

Internett: www.stolav.no/fysmed 

 

 
Nr. Sak Frist Ansvar 
1. VELKOMMEN 

 
Referat fra møtet i Brukergruppen 8. november, 2011, ble 
godkjent uten innsigelser. 
 
Møteinnkalling til møte 13. februar 2012 ble godkjent uten 
innsigelser. 
 

 
 
 

 
 

2. ADMINISTRASJON 
 
NB! Ved utfylling av reiseregninger skal følgende tall stå under 
punktet ”Fri”: 96862 
 

  

3. GJENNOMGANG AV PROTOKOLL FRA FOREGÅENDE 
MØTE I BRUKERUTVALGET 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen tar saksprotokollen fra november, 2011 fra 
Brukerutvalget til etterretning. 
Brukergruppen sitter igjen med en positiv opplevelse av 
Dialogmøtet som Brukerutvalget inviterte til. Det er et ønske om 
at slike møter skal avholdes to ganger pr. år, da med mulighet 
tilfor Brukergruppene v/St. Olavs til å melde inn tema/saker som 
ønskes tatt opp.  
Eikill bes melde inn innspill til Brukerutvalget, men mulighet til å 
melde inn tema/saker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eikill 
 
 

4. SAKER UNDER BEHANDLING 
 

 
 

 
 

1/12 Konstituering og valg 
 
Kort orientering vedrørende nye medlemmer i Brukergruppen 
f.o.m. 2012. 
 
Nye medlemmer:  
Observatør fra Brukerutvalget: Dagfinn Aune 
Medlem i BG: Steinar Mikalsen fra LARS 
Medlem i BG: Knut Otto Pettersen fra Afasiforeningen i Tr. Heim.
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
- Konstitusjon av ny Brukergruppe samt valg av leder og 

nestleder foretas på neste møte i Brukergruppen 
- Skogstad bes invitere nye medlemmer i Brukergruppen til et 

formøte, samt til neste møte i Brukergruppen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 
 
Februar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BG 
 
Skogstad 
 

2/12 Revisjon: Mandat for Brukergruppen 
 
Saksunderlag: Mandat for Brukergruppen 
 
Endringer: Revidert punkt vedr. oppnevning av representanter til 
å sitte i Brukergruppen. Jf. nye retningslinjer v/Brukerutvalget 
v/St. Olavs Hospital HF. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Lærings- og mestringssenteret,  
 10 år! 

 

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

 

 REFERAT  

 

3Side 3 av 5 
Brukergruppen      

E-post: ingunn.haus@stolav.no 
Anne.katrine.eikill@stola
n.no  

Klinikk for Fysikalskmedisin og 
Rehabilitering 
St.Olavs Hospital HF 
Vådanveien 39 
7024 TRONDHEIM 

Tlf :   
 

06800  

Internett: www.stolav.no/fysmed 

 

Nr. Sak Frist Ansvar 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen godkjente revidert mandat for Brukergruppen, 
Skogstad bes orientere Brukerutvalget om saken, samt å 
orientere fru. Langseth om endringer. Langseth er ansvarlig for å 
informere klinikkledelsen om endringene. 
 

 
 
Februar 
 
Februar 

 
 
Skogstad 
 
MBL 

20/11 Brukerrepresentasjon 
 
Brukergruppen redegjorde om status i saken. 
 
Roy Staven orienterte vedr. kursdeltagelse v/Tverrfaglig 
poliklinikk, rygg-nakke-skulder. Kursdeltagelse gjennomføres i 
2012. 
 

 
 

 
 
 
 
Staven 

23/11 Klinikkens bruk av basseng v/Havstein, Dalgård, 
Trondsletten 
 
Representant fra hver avdeling i klinikken redegjorde for sine 
erfaringer med bassengtilbudet de gir sine pasientgrupper. 
 
Tverrfaglig poliklinikk 
Bassengtimer legges pr. d.d. til Trondsletten (Dette fordi 
bassenget ved Bevegelsessenteret er for lite, ikke tilpasset 
gruppetilbud og med for dårlig garderobetilbud). De har vurdert 
dette som beste tilbud økonomisk, men også som følge av at 
denne virksomheten ligger under St. Olavs Hospital HF. 
Transport en utfordring. Dette løses ved at deltagerne går dit når 
forholdene tillater dette. Drosje bestilles til dem som ikke ansees 
å ha helse til å gå. Bassenget som pr.d.d. anvendes, vurderes å 
være for grunt. Dette påvirker effektiviteten i treningen. Dagens 
tilbud oppleves å være under et minimumsnivå. 
 
Avdeling for ervervet hjerneskade 
Avdelingen bruker Husebybadet i dag. Prisen er kr. 230,-/t pr 
gruppe. I snitt pr. gang deltar mellom 3-5 pasienter, samt 
fagpersonell, og trening pågår i en time. Tur/retur beløper seg i 
taxiutgifter på ca 600-800 kr pr gang, lønn til bemanning kommer 
i tillegg.  Avdelingen opplever at dagens tilbud er et 
minimumstilbud.  
 
Avd. for ryggmargsskader 
Avdelingens pasientgruppe får i dag trening t/uke i 
bevegelsessenteret. I tillegg ytes slike tjenester oftere om det er 
behov. Ordningen fungerer bra i dag. 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen har tatt fagfolkenes innspill til etterretning. 
Brukergruppen vil ta temaet opp som en egen sak ved et senere 
tidspunkt, men da etter en nærmere utredning og i dialog med 
Brukerutvalget på sykehuset. 
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15/11 Utvikling av felles opplæringskonsept for ledere og 

brukerrepresentanter 
 
Anne Katrine Eikill orienterte om prosjektet: Kurs for 
brukerrepresentanter og ledere, og gjennomførte en øvelse hvor 
Brukergruppen fikk komme med sine innspill til målgruppe og 
innhold i kurset. 
 

  

21/11 Samhandlingsreformen 
 
Eikill orienterte om status vedr. samhandling. Medlemmene i 
Brukergruppen ble invitert til å delta på internundervisning 
v/Avdeling for ervervet hjerneskade 15. mars kl. 13:30 – 14:30,  
hvor Åm skal holde innlegg om nevnt tema. 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
BG tar imot invitasjonen og hver enkelt som ønsker å delta 
sender sin påmelding til sekretariatet innen 10. mars. 
 

  

24/11 Høring: Standardiserte pasientforløp, ryggruppe 
v/Tverrfaglig poliklinikk 
 
Brukergruppen fikk presentert endelig forløpet, da med særlig 
fokus på å vise hvordan Brukergruppens innspill nå er synliggjort 
i forløpet. 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen tar ferdig forløp til etterretning, og registrerer at 
tidligere innspill er implementert i nytt forløp. Brukergruppen ser 
fortsatt at tidslinja/tidsperspektivet i forløpet gjerne skulle vært 
kortere. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25/11 Høring: Revisjon av LMS-virksomhetsplan 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen tar revisjonen til etterretning. 
 

  

5. NYE SAKER 
 

 
 

 
 

3/12 Høring: Prosedyre for brukermedvirkning v/Klinikk for 
fysikalsk medisin og rehabilitering 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen godkjenner prosedyren uten innsigelser 
 

  

4/12 Høring: Brukermedvirkning i standardiserte pasientforløp 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen godkjenner prosedyren uten innsigelser 
 

  

5/12 Høring: Standardisert pasientforløp vedr. Arbeidsavklaring 
v/T3 
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Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen ser behovet for at samarbeidsparter er inne på et 
så tidlig tidspunkt at nødvendige behov for tjenester er på plass. 
F.eks. både NAV med sine tiltaksordninger og evt. 
Assistentbehov. 
Utover dette godkjenner Brukergruppen forløpet slik det 
foreligger, men ber om å få delta i senere dialogmøter med 
samarbeidspartene i dette forløpet. 
 

 
 
 
 
 
Ved behov. 

 
 
 
 
 
Langseth 

6/12 Brukerrepresentant for kursutvikling 
 
Kurset HVORDAN IVARETA PARFORHOLDET NÅR EN AV PARTENE 
BLIR SYK/SKADET? Trenger brukerrepresentanter for planlegging 
og evaluering, gjerne både bruker og pårørende 
 
Brukergruppen gjorde følgende vedtak: 
Brukergruppen oppfordrer Knut O. Pettersen (medlem i BG) til å 
delta som brukerrepresentant i utvikling av dette kurset. Jorunn 
Bes stille som pårørenderepresentant.  
May Bente Langseth tar kontakt vedr. dato. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Pettersen 
Johansen 
 
Langseth 

7/12 Årsplan 2012 
 
Brukergruppen utarbeidet et utkast til årsplan for 2012. Planen 
skal godkjennes på neste møte i Brukergruppen. 
 

 
 
06/03-12 

 
 
Bruker-
gruppen 

6. PLANLEGGING AV NESTE MØTE I BRUKERGRUPPEN   

 Dato: 6. mars  
Kl: 11:00 – 15:30 
Sted: fys.med. Lian 
 
Forslag til saker: 
- 1/12 Konstituering av BG og valg av Leder/Nestleder 
- Godkjenne årsplan  
- Behov for opplæring (Nye repr. Innkalles til formøte for en 
innføring) 
- Planlegge Dialogmøtet Mai. 
- Årsrapport +++? 
- ”Bli kjent” med de nye 
- Rutiner rundt sakslister/referat fra møter i klinikkledelsen,  
- Planlegge en sommeravslutning for 2012 
 
Send Toril Hartviksen et kort som takk for Innsatsen. 
 

 
 
 

 
 
 

 


