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Referat brukergruppemøte 030216 

Sted: Avd for ervervet hjerneskade, Kursrommet 

Tidspunkt: 03.februar 2016, 11.00-15.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

8.april 2016 11.00-15.00 (Dialogmøte med Klinikkledelsen) 

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 
Jorunn.johansen44@gmail.com 
 

Anne Kvande 
 

Medlem i BG, repr. FFO 
Møre og Romsdal 

x  anne.kvande@neasonline.no 

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

x  
lseinan@hotmail.com 
 

Lise Connelly 
Observatør fra 
Brukerutvalget 
 

x  
lise@connelly.no 

 

Inger Ragna Sivertsen 
Personalrådgiver 
Koordinator BG 

x  inger.ragna.sivertsen@stolav.no 
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 Saker Frist Ansvar 

1/16 Godkjenning av innkalling og referat 02.12.15 
Innkalling og referat godkjent. Kommentar: Ønsker en 
tilbakemelding på hvorvidt prosjektene BG har sagt seg 
villig til å delta på blir noe av eller ikke. Inger Ragna gir 
tilbakemelding til de aktuelle personene. 

 Steinar 
Skogseth/Inger 
Ragna Sivertsen 

2/16 Bli kjentrunde og konstituering av ny Brukergruppe 
Valg av leder og nestleder 
Steinar Skogseth: representerer Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde (LARS), har vært med i brukergruppen 
i 4 år, leder i 2 år. 
Steinar Mikalsen: Representerer SAFO (og LARS). 
Medlem i Brukergruppen i 4 år, nestleder i 2. 
Knut Otto Pettersen: Representerer Afasiforbundet, vært 
i Brukergruppen i 4 år. 
Liv Solveig Einan: Representerer 
Personskadeforbundet/LTN. Medlem i Brukergruppen i 
6 år 
Anne Kvande: Representerer FFO Møre og Romsdal. 
Hun har ent langt liv i organisasjonsarbeid bak seg. Har 
vært forbundsleder i Afasiforbundet og har tidligere vært 
leder i Afasiforeningen for Ytre Nordmøre. Hun har 
tidligere sittet i Brukerutvalget ved St.Olav. 
Jorunn Johansen var ikke til stede på møtet, hun 
presenterer seg på neste møte. 
Lise Connely, ny observatør fra Brukerutvalget. 
Representerer FFO. Hun er også ny i Brukerutvalget på 
St.Olav. 
Konstituering: 
Steinar Skogseth ønsker ikke å fortsette som leder i 
gruppen. Steinar Mikalsen overtar som leder og Knut 
Otto Pettersen går inn som nestleder. Det er enighet om 
at sakene skal fordeles i gruppen og at en samarbeider 
tett.  
 

 Steinar Skogseth 
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3/16 Informasjon fra Mestringsveilederne på Lian 
Geir Arne Skogstad: Mestringsveileder siden 2004. Ikke 
mye direkte pasientarbeid. Mest i støttefunksjoner som 
LMK aktivitet, webansvarlig og pasientforløp. 
Torbjørn Brandt: 1 år på Lian. All aktivitet i direkte 
pasientrelatert. Har ansvar for onsdagstreffet og for turer 
og andre gruppeaktiviteter sammen med 
miljøterapeutene. Følger også opp enkeltpasienter som 
trenger det. Har fokus på å få pasientene til å se 
mulighetene som ligger der, ikke bare begrensningene. 
Prøve å snu tankegang fra negativ til i det minste 
konstruktiv negativ og seinere til å se noe positivt i 
situasjonen. 
Kan være glidende overganger mellom mestringsveileder 
rollen og likemannsrollen. Viktig at mestringsveilederne 
formidler kontakt til likemenn i de tilfeller hvor pasienten 
trenger/ønsker videre oppfølging etter utskrivning. 
Mestringsveilederrollen slutter ved utskrivning.  
Terje Roel deltar på neste møte og informerer fra Avd. 
for Ryggmargsskader. 

 Geir Arne 
Skogstad/Torbjørn 
Brandt 

4/16 Kveldstilbudet på avd. for Ryggmargsskader 
Bør ligge noe om aktiviteter som foregår på RMS-sine 
nettsider også, slik det gjør på Lian. 
Vedtak:  
Det er ønskelig fra Brukergruppas side at det ligger ute 
informasjon om faste Kveldsaktivitetstilbud og annen 
relevant informasjon/andre tilbud på RMS også. Inger 
Ragna formidler ønsket videre til Ellen Marie Hatlen. 

 Steinar Skogseth 
 

5/16 Mangelfull brøyting av fotgjengerfelt gamle apotek 
og Nevro Øst 
Vedtak: 
Brukergruppen lager en sak til BU hvor de ber om at de 
oversender saken til de som er ansvarlig for brøytingen på 
St.Olav. Det er helt umulig for en rullestolbruker å 
komme seg fra HC-plassene ved gammelt apotek og 
Avdeling for Ryggmargsskader i Nevro-Øst når det er så 
dårlig brøytet. Saken er tatt opp tidligere. 

 Steinar Skogseth 
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6/16 Nominasjonsprosessen 
Det var en litt uheldig prosess ved siste oppnevning hvor 
Knut Otto Pettersen ved en feil falt ut av gruppa. Det er 
brukerutvalget som oppnevner medlemmer til 
Brukergruppene på sykehuset. Erfaring viser at det kan 
være vanskelig å rekruttere personer inn i dette arbeidet 
og observatør Lise Connelly sier BU ønsker forslag på 
personer som ønsker å fortsette. Viktig å motivere andre i 
egen organisasjon til å ta på seg verv i brukergrupper. 
Vedtak:  
Neste gang det skal velges representanter til 
Brukergruppen sender vi en oversikt til BU over de som 
ønsker å fortsette, så blir det opp til dem å bestemme 
hvem de ønsker med videre.  

 Steinar Skogseth 
 
 

7/16 Årsrapport 2015 
Brukergruppen gikk igjennom forslag til årsrapport, og 
gjorde endringer og tilføyelser.  
Vedtak:  
Neste års rapport forenkles slik at den blir mer oversiktlig 
og ikke så mange ord. Lager heller vedlegg med statistikk 
mm. 

 Inger Ragna 
Sivertsen 

Eventuelt 

 
Forespørsel fra Asta Håberg om deltakelse i 
forskningsprosjekt Funksjonell MR. 
Liv Solveig Einan melder seg til å møte opp og sjekke ut. 
Fikk 05.02.16 en mail om at BU hadde valgt en annen 
person til oppdraget. Liv Solveig er informert pr. e-post. 

  

Eventuelt 

 
Tidsbegrensning på HC-plassene på St.Olav 
Saken sendes på nytt til BU, ble ikke besvart sist. Vi 
avventer litt før den sendes 
 

  

Eventuelt 

 
   

 
 
Meldt sak til neste møte i april: 
Saker til dialogmøtet: 

 Informasjon om Mulighetsstudien 

 Avdelingenes virksomhetsplaner 
 
 
 


