Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte 070916

Tidspunkt:

07.september 2016, 11.00-15.00

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen)

Neste møte i
BG:

26.10. 2016 11.00-15.00 (Dialogmøte med klinikkledelsen)

Ikke
tilstede

Avd. for Ryggmargsskader, Møterom 4 etg, Nevro-Øst

Til stede

Sted:

Telefaks – E-post

Navn:

Funksjon og virksomhet:

Steinar Mikalsen

Leder i BG, repr. for SAFO
Medlem i BG, for
Afasiforeningen Trondheim
Medlem i BG, repr. for
Landsforeningen for
slagrammede (LFS)

x

Steinar.mikalsen@ntebb.no

x

Kpettersen27@gmail.com

SAFO

X

Knut Otto Pettersen
Jorunn Johansen
Odd Asmussen
Liv Solveig Einan
Lise Connelly
Inger Ragna Sivertsen

13/16
14/16

Medlem i BG, repr. for
Personskadeforbundet LTN
Observatør fra Brukerutvalget
Personalrådgiver
Koordinator BG

x

x

Jorunn.johansen44@gmail.com
om-asmu@online.no
95 26 32 35
lseinan@hotmail.com
lise@connelly.no
920 32 088

x

Saker
Godkjenning av referat
Referat fra møtet 08.06.16 godkjent og underskrevet
Info om Annette Halvorsens prosjekt
Annette Halvorsen informerte om prosjektet hun har
søkt midler for å starte opp: «Å leve med en
ryggmargskad(d)e». Steinar Mikalsen kontaktperson fra
Brukergruppa i prosjektet. Se vedlagt presentasjon
Prosjektinformasjon til brukergruppen_Annette
Halvorsen.docx

inger.ragna.sivertsen@stolav.no

Frist

Ansvar
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16/16

17/16
18/16

Saker
Frist
Befaring på Dagligstua på RMS: Kommentarer
Dagligstua på RMS oppleves utrivelig for brukerne.
Brukergruppa så på stua og lurer på om det går an å gjøre
noe for at den skal bli triveligere og mer funksjonell for
pasienter og pårørende. Steinar Mikalsen lager et utkast til
forslag som sendes på høring og godkjenning i
Brukergruppa. Dette tas opp med ledelsen i dialogmøtet
26.10.16.
Info om Tor Ivar Gjellesviks prosjekt
Tor Ivar Gjellesvik informerte om sitt dr.grads prosjekt:
«Utholdenhetstrening etter slag». Søkte først i 2013, men
fikk da avslag. Søkte på nytt i 2014, og startet i januar
2015 og er kommet halvvegs til jul. Han sendte 3
søknader og fikk alle innvilget, og valgte å gjennomføre
via Samarbeidsorganet (Helse-Midt og NTNU). Bedre
tilrettelagt for å benytte testutstyr og laboratorier. etc.
Knut Otto Pettersen representert fra Brukergruppa i
prosjektet. Se vedlagt presentasjon.
Brukergruppe_Fys.Med_070916_Gjellesvik-.pptx
Info om Berit Bruroks prosjekt
Utsettes til et seinere møte
Info om Roland Stocks prosjekt
Roland Stocks dr.grad er en oppfølging av data i
NORCIMT-studien, «Intensiv trening av hånd». Han
undersøker bla om det har noen betydning om en starter
trening tidlig eller seint etter slaget. Se vedlagt
presentasjon.Status PhD-prosjekt NORCIMT_møte
brukergruppe 07.09.2016_Roland Stock.pptx

Ansvar
Steinar Mikalsen
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19/16

Eventuelt
1

Eventuelt
2

Eventuelt
3

Saker
Frist
Kveldstreningstilbudet til ryggmargsskadde
LARS har hatt en avtale om leie av gymsalen på RMS
2tx2/uke til kveldstrening. Opprinnelig treningstilbud i
regi av avdelingen ble faset ut pga at dette ikke er et tilbud
som spesialisthelsetjenesten skal tilby. Det har vært
utfordringer i samarbeidet med LARS mht dette tilbudet
bla mht de strenge hygieneforskriftene som er kommet i
sykehus. Avtalen utløper ved årsskiftet og det skal holdes
et møte med LARS i okt/nov hvor det tas stilling til om
tilbudet skal forlenges eller ikke. Brukergruppen slutter
seg til beslutningen som tas.
PROSJEKT:
Det jobbes med et prosjekt i samarbeid med Helse MidtNorge for å lage et treningsopplegg til denne gruppen i
regi av kommunene, dvs sette kommunene i stand til å
drive trening til denne gruppen selv. Behandlet i ASU i
Sør-Trøndelag og Møre-og Romsdal og enkelte
kommuner begynner å vise interesse for prosjektet, bla er
Trondheim kommune kommet på banen. Håpet er å
kjøre en pilot og få laget en pakke som kommunene kan
bruke. Utfordring at det ikke er treningssenter i alle
kommuner, men kanskje kan noe av dette driftes via
Frisklivssentralene. Prosjektbeskrivelse vedlagt:
Regelmessig trening og fysisk aktivitet der pasienter med
ryggmargsskader bor til ASU08.03.16.docx
Berit Brurok jobber også med å lage et nettbasert
treningsprogram tilpasset denne pasientgruppen.
Nytt medlem i Brukergruppen
Odd Asmussen erstatter Steinar Skogseth i
brukergruppen. Han representerer SAFO. Han har lang
erfaring fra politiske verv og utvalg og er aktiv i LARS.
Kjennskap til Brukergruppen i avdelingene
Inger Ragna sjekker om det ligger informasjon om
Brukergruppen i avdelingene. Det er ingen av pasienter
eller pårørende som tar kontakt.
Ekstramøte 16.11.16 møte med hovedorganisasjonene
Alle i Brukergruppen sender navn på kontaktperson i sin
hovedorganisasjon til Inger Ragna, så kaller hun inn til
møte. Tema på møtet vil være en tilbakemelding/innspill
på hva Brukergruppen skal jobbe med, skal det jobbes på
en annen måte? Starter med lunsj kl 11.30, Brukergruppa
møtes som vanlig kl 11.

Ansvar

Inger Ragna
Sivertsen
Alle medlemmene
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Eventuelt
3
Eventuelt
4

Eventuelt
5

Saker
Frist
Fellesmøte BU/Brukergruppene 18.10.16 kl 11-13
Knut Otto Pettersen og Jorunn Johansen deltar fra
Brukergruppen.
Referat fra BU
Referatet tatt til orientering. Det er veldig lite informasjon
i disse referatene og det er ønskelig at Lise Connelly
refererer kort om hva sakene handler om. På neste møte
ønsker vi mer informasjon om sak 44/16 «Bare spør».
Tidsbegrensning på HC-parkering
Vi har fortsatt ikke fått tilbakemelding på om saken med
tidsbegrensning på HC-parkering er behandlet.
Inger Ragna lager utkast til sak til neste ordinære møte

Ansvar

Lise Connelly

Inger Ragna
Sivertsen

Meldt sak til neste møte:
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