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Klinikk for Fysikalskmedisin og 

Rehabilitering 
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Referat brukergruppemøte 071216 

Sted: Avd for ervervet hjerneskade, Kursrommet 

Tidspunkt: 07.desember 2016, 11.00-15.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

30 Januar 2017  11.00-15.00  

Navn: Funksjon og virksomhet: T
il 
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k
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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 

Marianne Rosmo Personskadeforbundet-LTN X  mariannerosmo@hotmail.com 

Hilde Andresen 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS) 

 X hildandresen@hotmail.com 

 
 
 

 Saker  Frist Ansvar 
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22/16 Godkjenning referat 19.10.16: Referatet er godkjent 
Gjennomgikk referat fra møte i Brukerutvalget: 
Brukergruppen synes fortsatt at referatet/protokollen er 
lite informativ. Lise Connelly utfylte muntlig. 
Vedr. sak:  
79/16 Fra styremøte: (sak 48/16) Bekymring rundt 
barne- og ungdomspsykiatri: lange ventelister, Den gyldne 
regel følges ikke (rusbehandling og psykisk helsevern hver 
for seg skal ha en høyere årlig vekst enn somatikken) 
Sak 80/16: Forslag til nye satser for godtgjøring for 
deltakelse i brukergrupper fra 01.01.17 
84/16: Brukerutvalget ønsker å prioritere bestemte 
områder de jobber med. Forslag om tema 
sykehusinfeksjoner og brudd på taushetsplikt. Det er 
ønskelig at deltakelse i brukergrupper begrenses til 6 år 
pluss/minus.  
 

 Steinar M /Inger 
Ragna 
 
 
 
Lise Connelly 

23/16 Treningsprosjektet 
Møte med Trondheim kommune 06.12 for å lodde 
stemning og interesse for at Trondheim kommune skal 
være pilotkommune for prosjekt treningstilbud til alle 
med funksjonsutfordringer. 2 fra Trondheim kommune 
(TK), Ellen Marie Hatlen og Berit Brurok fra klinikken og 
Gunn Ekeberg fra enhet for samhandling. Det var et godt 
og positivt møte. De hadde satt seg inn i saken. 
Protokollen ble gjennomgått og det ble konkludert med 
at dette er viktig satsning. Viktig å fokusere på at dette er 
trening, ikke behandling. Det finnes tilsvarende tilbud til 
andre grupper, bla demente. Det som ble besluttet på 
møtet er at TK tar det tilbake til sine ledere og vi avventer 
«go» fra kommunen om å være pilot. Ellen Marie tar 
kontakt med Tore Jo Nilsen på helse Midt-Norge for å 
prøve å få mere penger og kjøpe fri noen til å lage en mer 
detaljert protokoll. Det er også ønskelig å få med en 
mindre kommune i et pilotprosjekt. Mest sannsynlig vil vi 
bruke kontaktnett og ta kontakt med Midtre Gauldal og 
høre om de er interessert i å være pilotkommune.  
Informasjon er sendt til alle samarbeidende kommuner. 
Noen velger kanskje å etablere interkommunalt 
samarbeid? Vært sak i ASU Møre og Romsdal og Kr.sund 
og Ålesund har vist interesse, men ikke hørt noe mer 
Svanhild Jensen HMN ansvarlig. Starter med de 
kommunene som er positive for å starte et sted. 
 

 Ellen Marie Hatlen 
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24/16 Invitasjon til Hjerneskadekonferansen 3-4 mai 
Brukergruppen får en gratis plass på konferansen. Knut 
Otto Pettersen deltar. Ellers er Marianne Rosmo også til 
stede for Personskadeforbundet LTN. 

  

25/16 Oppnevning av nye representanter i Brukergruppen 
Marianne Rosmo, Personskadeforbundet LTN og Hilde 
Andersen, Landsforeningen for slagrammede er 
oppnevnt som nye representanter i Brukergruppen fra 
01.01.17. Liv Solveig Einan og Jorunn Johansen slutter 
fra samme tidspunkt. Vi takker dem for lang og tro 
tjeneste. 
 

  

26/16 Årsrapport 
Enige om å lage en mindre årsrapport enn de tidligere 
utgavene. 
Lage oversikt over deltakelse fra Brukerguppen i 
forskjellige aktiviteter 
Kveldstilbudet RMS nedlagt, nytt prosjekt på gang 
Smitteverngjennomgang, 
Dagligstua på RMS, sak som må følges opp 
 

  

27/16 Plan for neste år 
Laget en oversikt over møtedatoer for neste år. Ønske 
om at ett av møtene finner sted på Poliklinikken.  
Forslag til/ønske om tema neste år: 
Gjennomgang av rehabiliteringshverdagen, en 
presentasjon av de tilbudene som gis ved avdelingene. 
For eksempel et tema på hvert møte. 
Poliklinikken: opplegg og omvisning 

  

EVT Kurs for nytilsatte på Lian 11 januar 
Ønsker at Brukegruppen stiller med 1-2 representanter 
for å informere om Brukergruppens arbeid. Knut Otto 
Pettersen og Steinar Mikalsen stiller.  

  

 
 

Saker til neste møte: 
Forslag til Poster som skal brukes på Hjerneskadekonferansen 
Tema for hvert møte hvor noen kommer og snakker  
Årsrapporten 
 
Saker til neste dialogmøte: 
Forbedringsprogrammet 2017: Gjennomgang av satsningsområder som er aktuelle for vår klinikk 


