Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte med hovedorganisasjonene

Tidspunkt:

16. November 2016, 11.00-15.00

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) v/ Anne Lise Brein

Neste møte i
BG:

07.12. 2016 11.00-15.00

Navn:
Steinar Mikalsen
Knut Otto Pettersen
Jorunn Johansen
Lise Connelly
Anne Kvande

Funksjon og virksomhet:
Leder i BG, SAFO
Afasiforeningen Trondheim
Landsforeningen for
slagrammede (LFS)
Observatør fra
Brukerutvalget

Ikke
tilstede

Avd for ervervet hjerneskade, Blårommet

Til stede

Sted:

x
x
x
x

FFO Møre og Romsdal

x

Telefaks – E-post
Steinar.mikalsen@ntebb.no
Kpettersen27@gmail.com
Jorunn.johansen44@gmail.com
lise@connelly.no

anne.kvande@neasonline.no
lseinan@hotmail.com

Liv Solveig Einan

Personskadeforbundet LTN

x

Odd Asmussen

SAFO

x

om-asmu@online.no
95 26 32 35

Koordinator BG

x

inger.ragna.sivertsen@stolav.no

Inger Ragna Sivertsen v/
Anne Lise Brein
Tommy Borg
Astrid Nielsen Skauge
Magne E. Skjetne
Hilde Andresen
Marianne Rosmo

20/16

LARS-Trøndelag

X

FFO- Trondheim

X

FFO-Sør-Trøndelag
Slagforeningen
Personskadeforbundet-LTN

X
X
X

Saker
Godkjenning referat 19.10.16:
Møtetreferatet var sendt ut på høring uten kommentarer
og ansees derfor som godkjent.
Protokoll signert.

astns@online.no
magneei@online.no
hildandresen@hotmail.com
mariannerosmo@hotmail.com

Frist

Ansvar
Steinar M /Inger
Ragna
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Saker
Brukergruppen:
To medlemmer i gruppen trer av ved årsskiftet; Liv
Solveig Einan og Jorunn Johansen. De kommer ikke til å
være til stede på møtet 07.12.16, men er bedt om å
komme på første møte i 2017.
De to er foreslått erstattet av Marianne Rosmo og Hilde
Andresen. Begge har sagt ja til dette og E.Sjoner
kontaktes vedrørende mulig hurtigvalg før møtet 07.12.

Frist

Ansvar

Brukergruppens funksjon ble tatt opp som sak.
Dialogen mellom Brukergruppen og
brukerorganisasjonene «svever» litt, det ønskes bedre
samarbeid med klinikken, og det ønskes klarlagt hvilke
forventninger klinikken og brukerorganisasjonene har til
Brukergruppens funksjon. Det anmerkes at det er lite
etterspørsel etter Brukergruppens tjenester, at det er få
saker til vedtak og at det kanskje er for få møter pr år.
Det er i det store og hele ønskelig med mer systematisk
kontakt mellom klinikken og Brukergruppen.
Opphør av treningstilbudet på RMS ble berørt.
Det er forventninger til at «Kaffe-Lars» og
likemannsarbeid i treningsgruppen fortsetter til tross for
opphør av treningstilbudet. Det er lite entusiasme for
dette og lite lagt til rette praktisk.
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Saker
Frist
Representanter fra organisasjonene deltok i deler av
møtet:
Agenda: Utveksle informasjon om hva man gjør,
samarbeid / mangel på samarbeid og vegen videre.
Presentasjoner:
FFO m/Sør-Trøndelag Parkinsonforening:
FFO har i alt 83 organisasjoner og favner vidt, har
fylkeslag og kommunelag. Tre lag i Sør-Trøndelag og
100% lederstilling fordelt på 3 personer.
Helse er det største området.
Fokus på brukermedvirkning.
Årsmøtet vedtar arbeidsplaner, og mye handler om
levekår (jobb, skole etc)
Fellesmøter 2 ggr pr år m/Brukerutvalget hvor det settes
agenda. Møtene er gode, spesielt når klinikksjefene deltar.
FFO har regional konferanse over 2 dager.
Organisasjonene inviteres og møter brukermedvirkerne.

Ansvar

Det poengteres av representanten for
Parkinsonforeningen at det er vanskelig å finne
spesialiserte treningstilbud for gruppen i Trondheim
kommune. Det er liten forståelse for behovet for
diagnosespesifikke tilbud.
LARS:
130 mdl i Sør-Trøndelag. Lite aktivitet, det som foregår er
mest på RMS med trening og «Kaffe-Lars».
Inneliggende pasienter får anledning til å møte de mer
erfarne tidlig for råd og erfaringsutveksling.
Bekymring for at dette forsvinner når
treningsgruppetilbudet blir borte.
Man ser etter løsninger på det.
Afasiforeningen:
140 mdl i Trøndelag og omegn. De fleste har hatt slag,
men også medlemmer med annen hjerneskade.
Foreningen har stor og systematisk aktivitet med stort
oppmøte på arrangementene; 4 arrangementer pr mnd
pluss afasimøtene på Fys.med.Lian.
LFS:
Aktiv forening med bredde i aktiviteter; medlemsmøter,
turer, månedlige middager ute og aktiviteter. Mye er lagt
til sommersesongen når det skjer lite ellers.
Ukentlig trening på Havstein Bo-og servicesenter for
slagrammede og pårørende. Ledes av personlig trener
som finansieres ved egenandel.
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Saker
Frist
Personskadeforbundet LTN:
Påtroppende leder Marianne Rosmo presenterte
forbundet.
Det består av 30 aktive medlemmer, skadde og
pårørende. Totalt ca 150 medlemmer i Sør-Trøndelag.
Det er en aktiv gruppe med månedlige møter, Kor Sprøttaktivitet, årlig treff i Horg kirke og arrangør av årlige turer
til reisemål i Norge og til Bulgaria
Oppsummering:
Brukergruppen ønsker mer dialog og tilbakemeldinger fra
organisasjonene. I dag er kontakten i stor grad begrenset
til klinikken.
Forslag:
Arrangere 2 årlige fellesmøter med alle organisasjoner og
KFU(?). Agenda bør være presentasjon av aktuelle saker
og hvordan samarbeide detaljert innen forskjellige
områder.

Ansvar

Oppsummering i Brukergruppen:
Driften i Brukergruppen:
Det er klinikkrepresentant i alle møtene. Sakene meldes
noe fra klinikken og noe går av seg selv.
Det mangler kontakt mellom brukerrepresentanter og
Brukergruppen.
Det savnes mer systematikk mht treffpunkt med de
forskjellige nivåene.
Forslag:
Etablere treffpunkt mellom ledere i brukergruppene.
Positiv holdning til dette.
Som alternativt treffpunkt nevnes også fellesmøter med
Brukerutvalget og leder for brukergruppene.
Det poengteres at Brukergruppen vil forholde seg til Brukerutvalget
i denne saken.
Hva angår samarbeidet med klinikken ønskes mer
systematisk kontakt og et minimum på 7-8 møter pr år.
Neste møte er 07.12.16
-Det er ønskelig at Ellen Marie Hatlen inviteres til å
orientere om pågående prosjektet for likt treningstilbud i
alle kommuner.
-Til neste møte med organisasjonene er det ønskelig at
sekretær innkaller alle møtedeltakerne.
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