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Referat brukergruppemøte 011214 

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

Tidspunkt: 01.desember 2014, kl. 11:00-14:00 

Referent: Trude Flatås Sæter (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

Onsdag 4.februar 2015 

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 

Bjørn P Brattvik Leder i brukerutvalget x  
bbratv@broadpark.no 
 

Trude Flatås Sæter 
Admkoor/kvalitetsrådgiver 
Koordinator BG 

x  trude.flatas@stolav.no 
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1. VELKOMMEN: 

- Godkjenning av møteinnkalling desember-2014 
Møteinnkalling for møte 1.desember 2014 ble godkjent 
uten innvendinger 
 

- Godkjenning av referat fra dialogmøte 011014 
I etterkant av dialogmøtet i oktober var det en del 
korrespondanse om ordlyd i referat, referatet ansees nå 
som godkjent 
 
- Utsending av referat: 
Sekretær må huske å sende referat til Einar Sjoner i BU. 
Det er også ønskelig i BG at referat fra BG møter sendes 
til FFO og SAFO for å synliggjøre BG enda mer. 
Referatene legges også ut på hjemmesiden til BG  
http://www.stolav.no/no/Pasient/Brukermedvirkning1/Brukerutvalg
et/Brukergrupper-i-St-Olavs-Hospital/brukergruppe-fysmed-og-
rehab/Motereferater-fra-Brukergruppen/98207/ 

 

 Steinar M 

http://www.stolav.no/no/Pasient/Brukermedvirkning1/Brukerutvalget/Brukergrupper-i-St-Olavs-Hospital/brukergruppe-fysmed-og-rehab/Motereferater-fra-Brukergruppen/98207/
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2. REFERAT FRA FELLESMØTE 
BRUKERUTVALGET OG BRUKERGRUPPENE 
20.11.14: 
Steinar Skogseth var forhindret fra å delta på møtet men 
hadde sendt en email med detaljert referat fra møtet. 
Møtet hadde i all hovedsak dreid seg om pasientreiser 
samt innføring av nytt pasientjournalsystem. Sistnevnte 
sak tok lang tid, og det ble derfor lite tid til å høre 
erfaringer fra de forskjellige brukergruppene. Steinar S 
skriver i sin mail følgende om dette punkt: 
Men mitt inntrykk var at Brukergruppa vår er ganske godt stilt i 
forhold til mange av de andre. Vi har hatt meget gode 
støttefunksjoner i LMS og vår tidligere sekretær, og det ser ut som 
Trude er veldig godt i gang med å følge opp denne tradisjonen. 
Og selv etter innsparingene, som har ført til det budsjettforslaget vi 
nå står ovenfor, er det kanskje ikke helt krise. 
Vi sitter da igjen med 6 møter totalt i året, og en brukbar??? pott 
til brukermedvirkning på tjenestenivå. Og den medvirkningen er vel 
en viktig del av det vi driver med? (Se også siste sak på møtet.) 
Men man kan også f.eks. berettiget diskutere om det ikke virker 
smålig å skjære ned så mye på matserveringen ved møtene som vi 
eventuelt blir tvunget til å gjøre. 
Når det gjelder pasienttransport er dette et tema som 
også brukergruppens medlemmer har opplevd 
utfordringer rundt. Representant fra BU oppfordrer 
brukergruppemedlemmer til å melde slike utfordringer 
gjennom brukergruppen slik at det kan løftes videre av 
brukerutvalget. Det oppfordres generelt til å si ifra hvis 
systemer ikke fungerer slik de er ment å fungere. 
 

  

3. ORIENTERING FRA MØTE I 
KLINIKKLEDELSEN: 
Trude presenterte referat fra sist møte i klinikkledelsen, 
6.november. Klinikken har fått innsparingstiltak på ca 1 
million for 2015. 
BG ønsker å få vite litt om resultater fra AMUS og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. BG syns dette er 
interessant sett klinikkens situasjon i 2014. 

 Trude 
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4. BRUKERGRUPPEN 2015 
- Budsjett: 
Gjennomgang av budsjettforslag for 2015. Generelt gir 
flere medlemmer i BG uttrykk for at de føler seg 
maktesløse, utenfor og tilintetgjort. Reduksjon i antall 
møter betyr møter ca hver 2. måned, noe som oppleves 
som lang tid imellom, det vil da bli utfordrende å holde 
kontinuitet i arbeidet.  Det presiseres i gruppen at selv om 
det gis uttrykk for frustrasjon så må BG gjøre det beste ut 
av den situasjonen slik den er etter innsparingskrav. Som 
en naturlig konsekvens av reduserte møtepunkter og 
møtetid vil aktiviteten i BG rammes. 
Kommentarer til budsjettforslag, koordinator bes om å 
undersøke følgende punkter: 
- Honorarer skal ikke utløse feriepenger? Honorarer er 
honorarer. 
- Viktig at leder og nestlederhonorarer for 2014 er 
utbetalt i 2014! 
- BMV på tjenestenivå skal ikke belastes fra BG sitt 
budsjett men fra avdelingenes? 
- Ikke ønskelig at deltakerne medbringer egen lunsj, det 
må være mulig å finne en mellomting mellom gammelt 
budsjett og forslaget til budsjett 2015, slik at deltakerne 
får bespisning ifbm møtene. 
 
Brukergruppen ser det som et minimumskrav å kunne 
avholde 4 møter samt 2 dialogmøter årlig. Ved justering 
av honorarer må dette kompenseres uten at 
brukergruppen blir lidende. 
 
- BG satte tidspunkt for møtene i 2015, og det er ønskelig 
at ett av møtene avholdes på nevro Øst. Følgende datoer 
ble bestemt: 
-Årsplan: 
Onsdag    4.februar       BG møte 
Onsdag    8.april           Dialogmøte 
Onsdag  10.juni            BG møte 
Onsdag   9.september   BG møte 
Onsdag   28.oktober     Dialogmøte 
Onsdag 2.desember      BG møte 
- Årsrapport: 
Årsrapport 2013 er ikke ferdigstilt. Trude holder kontakt 
med Geir Arne for å få ferdigstilt den. Årsrapport 2014 
må ferdigstilles innen møtet i februar. Trude koordinerer 
denne prosessen. 
 
 
 

 Ledet av Steinar M 
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 Oppsummering av pågående saker: 
- Fotgjengerovergang nevro øst/MTFS. Representant for 
BU tar med seg denne saken til videre formidling. 
 
- Toalett og forhøyere. Det må undersøkes om denne 
saken er ferdigstilt. 
 
- Kveldstrening RMS 2015 og videre. Steinar S er tungt 
inn i denne saken og følger den videre. 
 
- Hjemmesiden til brukergruppen må revideres. Trude og 
Geir Arne kan bistå med dette. Det er ikke ønskelig at 
private telefonnummer ligger på denne siden. 
 
- Oppdatere brosjyrer  
 

  

5. Gjennomgang av Lianplan: 
Representant fra BG har deltatt i utforming av 
Lianplanen 2015. planen ble ikke vist frem på møtet da 
den ikke er ferdigstilt enda. Representantene i BG ønsker 
at Lianplanen publiseres slik at den blir lett å finne. 

 Liv Solveig Einan 

6. Eventuelt: 
Det uttrykkes i BG at det er ønskelig med en koordinator 
for brukerorganisasjonene på Lian. Tidligere har det vært 
LMS som har vært dette bindeleddet.  

  

 Innmeldte saker til neste møte: 
- Hvilke lovbrudd er det som skjer i klinikken og hvor alvorlige er 
disse? 
- Det er for øvrig ønskelig at Brukergruppen gir innspill på to 
reviderte forløp på Lian i begynnelsen av januar. Om de ikke har 
anledning til å ta det opp på møtet, er det ønskelig med to 
brukerrepresentanter som kommer til oss. Dato er ikke avklart 
enda 
- Brukermedvirkning på Lian 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


