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BRUKERGRUPPE  
brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering 

Sted: Blårommet, Fys med Lian, Vådanveien 39, 7024 Trondheim 

Tidspunkt: 01.oktober 2014, kl. 10:00-12:00 og 1400-1430 

Referent: Trude Flatås Sæter (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

1.desember 2014, kl 1100-1400 

Navn: Funksjon og virksomhet: T
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Telefaks – E-post 

Steinar Skogseth 

Leder i BG, for 
Landsforeningen for 
ryggmargsskader 
(LARS/SAFO) 

x  Ssmc60@hotmail.com 

Steinar Mikalsen Medlem i BG, repr. for SAFO x  Steinar.mikalsen@ntebb.no 

Knut Otto Pettersen 
Medlem i BG, for 
Afasiforeningen Trondheim 

x  Kpettersen27@gmail.com 

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

x  oddvarj@broadpark.no 

Roy Staven 
Medlem i BG, repr. for 
Foreningen for muskelsyke 

 x roy.staven@ntebb.no 

Liv Solveig Einan 
Medlem i BG, repr. for 
Personskadeforbundet LTN  

x  
lseinan@hotmail.com 
 

Dagfinn Aune 
Observatør fra 
Brukerutvalget 

x  Da-aun@online.no 

Trude Flatås Sæter 
Admkoor/kvalitetsrådgiver 
Koordinator BG 

  Trude.flatas@stolav.no 
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VELKOMMEN 
 
Første møte med Trude Flatås Sæter som koordinator for brukergruppen. Hele gruppen presenterte seg, 
og det ble enighet om at Trude var referent, og at Steinar bidro til å lede møtet. 
Lenge siden sist treff, og gruppen brukte litt tid på å finne referat fra dialogmøte 14.mai. Oppdaget da et 
dette referatet ikke har vært sendt ut på mail, Trude sender dette i etterkant av møtet. 
 
Det ble på formøtet enighet i gruppen om at man i tiden fremover må jobbe mer med konkrete saker. 
Gruppen gikk igjennom en del gamle referater, og fant en del saker som ikke er avklart. Ble enighet om at 
Trude systematiserer sakene som er referert så langt i 2013/2014, og at vi deretter må få status på disse. 
Enighet i brukergruppen at «saker under behandling» settes opp som et fast punkt på 
brukergruppemøtene.  
 
Steinar S refererte fra sist møte i brukerutvalget, hvor han hadde uttrykt sin bekymring for klinikken på 
vegne av brukergruppen. Brukerutvalget støtter brukergruppen sin bekymring. 
 
Lianplanen 2015 skal utarbeides og brukergruppen er blitt forespurt om å delta i denne utarbeidelsen. 
Møte torsdag 23.10 kl 1230-1530. Enighet i brukergruppen at Liv Solveig Einan stiller som representant. 
 
Jorunn informerte om at slagforeningen har arrangementer hver 1.onsdag i måneden på ulike små 
pizzarestauranter. Dette har vært et tiltak med stort oppmøte, og oppleves som et bra likemannsarbeid. 
 
Viktig også med fokus på pårørende. Steinar S fortalte fra cafe LARS som arrangeres 2.hv uke på avdeling 
for ryggmargsskader. Varierende oppmøte på disse kveldene, men både nye og gamle skader møtes. 
 
Dagfinn Aune kommenterte at det er nye tider med utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Det er 
generelt blitt et større fokus på hva som er spesialisthelsetjenesten sitt ansvar og hva som er kommunalt 
ansvar. 
 
I etterkant av dialogmøtet med klinikkledelsen ble dialogmøtet kort oppsummert. Tidligere koordinator 
for brukergruppen, Anne Katrine Eikill var invitert til dette møtet. Anne Katrine ble spurt direkte hva hun 
syns om prosessen så langt og brukergruppen hadde spørsmål til hva som er tenkt med lærings- og 
mestringsaktiviteten fremover. Anne Katrine fortalte at hun forholder seg til de beslutninger som er tatt, 
og det tidligere LMS nå er underlagt avdelingssjef på Lian. Prosessen med hvordan arbeidet videre skal 
foregå er under utvikling, og Anne Katrine presenterte arbeidsprosessen dit den var kommet. Hun 
presiserte at dette kun var forslag og at ingen beslutninger var tatt enda. Hun presiserte også viktigheten av 
at klinikken opprettholder brukermedvirkning på alle systemnivå. Lærings og mestringskompetansen 
forsvinner ikke, men vil ha en noe annen form ut ifra gitte rammer. Brukergruppen syns det var positivt at 
denne typen aktivitet er på gang igjen, og påpeker at denne prosessen blir spennende å følge videre. 
 
Nytt møte i brukergruppen avtalt til 1.desember. 
Ønskede saker som ble nevnt på ettermøtet: 
Budsjett 2015 
Godkjenning årsrapport 2013 
Gamle saker, hvor står de? 
 


