
  
 

Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 

 REFERAT  

 

1Side 1 av 4 

Brukergruppen      

Klinikk for Fysikalskmedisin og 

Rehabilitering 

St.Olavs Hospital HF 

Vådanveien 39 

7024 TRONDHEIM 

Tlf :   

 

06800    
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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  
Jorunn.johansen44@gmail.co
m 
 

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 

x  trude.flatas@stolav.no 
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 Saker Frist Ansvar 

1/15 Godkjenning referat 1.12.14 
Referat fra 01.12.14 gjennomgått og godkjent av 
deltakerne. 

 Steinar S /Trude 
F.S 

2/15 Informasjon fra klinikkledermøte 
Koordinator gikk igjennom referat fra klinikkledermøtet 
29.1-15. 
 
Fredag 6.2.15 ble det avholdt allmøte på Lian ifbm 
Mulighetsstudien, som blant annet ser på hvorvidt det er 
mulig å sentralisere behandling slik at man kan kvitte seg 
med bygningsmassen på Lian. Mulighetsstudien ble 
presentert av konsulent fra Deloitte som har utarbeidet 
rapporten, sammen med Tor Åm fra 
samhandlingsenheten. To deltakere fra brukergruppen 
deltok på allmøtet. Dersom det blir en videre prosess i 
etterkant av styremøtet som skal behandle rapporten, vil 
brukergruppen etterspørre aktiv deltakelse og 
brukermedvirkning. 
Brukergruppen har gitt høringsinnspill skriftlig til 
klinikksjef ifht mulighetsstudien slik den er presentert i 
rapporten. (Se vedlegg) 

 Trude F.S 
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3/15 Pasientsikkerhet/ avvik og avvikshåndtering 
Koordinator presenterte avvik i klinikken 2014, samt litt 
om hvordan klinikken jobber med pasientsikkerhet jfr 
pasientsikkerhetskampanjen. 
Klinikk for Fysikalsk medisin & rehabilitering hadde i 
2014 157 avvik meldt i avvikssystemet EQS. Det er en 
overvekt av systemavvik, men også avvik 3-3 
pasientskade/nestenuhell. Det er en overvekt av to typer 
meldinger som meldes, Fall og Medikamenthåndtering. 
Det er satt i gang tiltak for å se på når fall skjer og hvor 
de skjer, og ny retningslinje for fallforebygging ved St 
Olavs hospital skal være i fokus. Klinikken har i sist 
halvår fått meldt 14 avvik som går på feil i 
prosedyrer/rutiner. Avdelingssjefene har fått beskjed om 
å ettergå/ følge opp disse nøye. Det presiseres at en 
økning i antall avvik ikke nødvendigvis betyr at man er 
blitt dårligere, men også at man er blitt mer bevisst på å 
skrive avvik. 
Klinikken har ledet innsatsområde TRYKKSÅR i 
pasientsikkerhetskampanjen. Pasientsikkerhetskampanjen 
er nå gått over i et pasientsikkerhetsprogram, og arbeidet 
med implementering av ny retningslinje for forebygging 
av trykksår på hele St Olavs er i gang. RMS har et eget 
satsningsområde på forebygging av UVI, og det 
registreres og måles for å ha fokus på forebygging av 
UVI. 
 

 Trude F.S 

4/15 CIST- pasientforløp 
Geir Arne Skogstad og Vivian Haugen presenterte 
revisjon av standardisert pasientforløp CIST. Alle 
pasientforløp skal inn i standardisert mal. Brukergruppen 
påpeker viktigheten av brukermedvirkning i utarbeidelse 
av forløpene. Det vil også være et spørsmål om 
brukergruppen har nok kapasitet og kunnskap til å delta i 
utforming av forløp. Hvor mye og hvordan skal 
brukergruppen delta i forløpsutvikling. Representant fra 
brukerutvalget presiserer viktigheten av 
brukermedvirkning i utvikling av pasientforløp, og 
refererer til en lignende sak i brukerutvalget. 
 

 Geir Arne S og 
Vivian H 
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5/15 Årsrapport 2014 
Brukergruppen gikk igjennom forslag til årsrapport, og 
gjorde endringer og tilføyelser. Leder og nestleder skal 
deretter skrive kapittel 6 før rapporten ferdigstilles. 
 
Årsrapport for 2013 er ikke ferdigstilt, men dette skal nå 
prioriteres av tidligere koordinator. 
 

 Steinar S/Trude FS 

Eventuelt 

 
Deltakelse prosjekt «Samhandling med smerter i 
bevegelse» 
Koordinator er blitt forespurt om noen i brukergruppen 
kan delta i et nytt prosjekt kalt «samhandling med smerter 
i bevegelse». Prosjektet ledes av overlege Magne Rø. 
Steinar Mikalsen stiller som brukerrepresentant i dette 
prosjektet. 
 

  

Eventuelt 

 
Valg av leder og nestleder 
Leder og nestleder var valgt for ett år, og det ble tatt opp 
i brukergruppemøtet om det skulle bli endringer. Det ble 
enighet i gruppen at organiseringen videreføres i ett år til 
og at leder og nestleder samarbeider tett om oppgavene. 
 
 

  

Eventuelt 

 
Parkering ved St Olav 
Mulighetene for HC parkering ved St Olav er dårlige. 
Brukergruppen ønsker å løfte denne saken videre i neste 
møte, da dette oppleves til tider problematisk. 

  

 
 
Meldt sak til neste møte i april: 
 

Ber om at følgende saker tas opp til behandling på møtet i Brukergruppen i mars, 2015: 
(1) Orienteringssak: Presentasjon av LMK – hvem er vi? Hva gjør vi? Erfaringer så langt 
(2) Høring: Pasientforløpet Funksjonsvurdering (Fint om Brit også får innkalling til dette møtet da det er 

hun som er forløpsansvarlig) 
(3) Orienteringssak: Opplæringsplan for ansatte v/Lian, våren 2015 

 
Mvh Anne Katrine  
 
 
 
 
 
 
 


