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Brukergruppen      

Klinikk for Fysikalskmedisin og 

Rehabilitering 
St.Olavs Hospital HF 

Vådanveien 39 

7024 TRONDHEIM 

Tlf :   

 

06800    

  

 

Referat brukergruppemøte 191016 

Sted: Avd for ervervet hjerneskade, Kursrommet 

Tidspunkt: 19.oktober 2016, 11.00-15.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

16.11. 2016 11.00-15.00  

Navn: Funksjon og virksomhet: T
il 

s
te

d
e

 

Ik
k
e
 

ti
ls

te
d
e

 

Telefaks – E-post 

Steinar Mikalsen Leder i BG, SAFO x  Steinar.mikalsen@ntebb.no 

Knut Otto Pettersen Afasiforeningen Trondheim x  Kpettersen27@gmail.com 

Jorunn Johansen 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS)  

 x 
Jorunn.johansen44@gmail.com 
 

Lise Connelly 
Observatør fra 
Brukerutvalget 
 

x  
lise@connelly.no 

 

Anne Kvande 
 

FFO Møre og Romsdal  x anne.kvande@neasonline.no 

Liv Solveig Einan Personskadeforbundet LTN   x 
lseinan@hotmail.com 
 

Odd Asmussen SAFO  x 
om-asmu@online.no 
95 26 32 35 

Inger Ragna Sivertsen Koordinator BG x  inger.ragna.sivertsen@stolav.no 

 
 
 

 Saker  Frist Ansvar 

20/16 Godkjenning referat 07.09.16: Møtet var sendt ut på 
høring uten kommentarer og ansees derfor som godkjent. 
Berit Brurok kalles inn til neste ordinære møte i 
Brukergruppen 07.12.16. 
Gjennomgikk referat fra møte i Brukerutvalget: Lise 
følger opp og gir tilbakemelding i fht sak 62/16: Nye 
nasjonale føringer for brukermedvirkning, resten tas til 
orientering. 
Tilføyes en sak til sakslisten: 24/16: Tidsbegrensing HC-
parkering ved Nevro-Øst 
 

 Steinar M /Inger 
Ragna 
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 Saker  Frist Ansvar 

21/16 Utlyste prosjektmidler fra HMN 
Ikke kommet noen forslag til søknad. 
Brukerorganisasjonene er generelt sett for dårlige til å 
søke på prosjektmidler. Medlemmene i Brukergruppen 
bør videresende informasjon om utlyste prosjektmidler til 
den organisasjonen de representerer med oppfordring om 
å starte prosjekt. 

  

22/16 Utdyping av sak 44/16 BU: Bare spør 
Pga stort forfall i gruppen tas dette opp i forbindelse med 
referat fra Fellesmøtet på neste ordinære møte 

  

23/16 Forberede dialogmøtet 
 
 

  

24/16 Tidsbegrensning av HC-parkering ved Nevro-Øst 
Følgende sak ble oversendt brukerutvalget 04.09.15: 
Her er en sak Brukergruppa i Fys.med ønsker å løfte til 
Brukerutvalget: 
Sak 8/15: Parkeringsforholdene på St.Olav:  
Det oppleves til stadighet at det ikke er ledige HC-
parkeringsplasser på St.Olav. Årsaken er både at folk 
feilparkerer på HC-plasser, men også at inneliggende 
pasienter med HC-skilt lar bilen stå parkert over lengre 
tid. Brukergruppen ønsker tidsbegrensning på HC-
plassene på St.Olav. 
Konklusjon: Saken oversendes Brukerutvalget på St.Olav 
 
Den ble behandlet i BU som sak : 

Saken behandlet i BU (Sak 35/15), men ble utsatt. Ny behandling i 
møtet etter (37/15): Konklusjon: BU ikke fornøyd med at plassene 
okkuperes av biler uten gyldig parkeringstillatelse. Ber om at 
kontroll med hvem som parkerer på HC-plassene intensiveres. 

Mulighet for tidsbegrensning ble med andre ord ikke 
behandlet. Vi oversender ny sak til BU: 
Viser til mail sendt Einar Sjoner 04.09.15 og sak 37/15. 
Brukergruppen ved Klinikk for Fysikalsk medisin og 
rehabilitering har tidligere sendt en sak ved 
tidsbegrensning av HC-parkering utenfor Nevro-Øst 
(37/15). Bevegelseshemmede som har behov for 
korttidsparkering opplever stadig at de ikke finner ledig 
plass pga at plassene er opptatt av HC-biler som er 
langtidsparkert. Vi ønsker at det sjekkes ut mulighet for 
tidsbegrensning, dagparkering, på HC-plassene utenfor 
Nevro-Øst. 

  

 
 
 


