Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte

Tidspunkt:

30 januar 2017, 11.00-15.00

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen)

Neste møte i
BG:

28.03.17 11.00-15.00 (Møte i BG, 11-13 og Dialogmøte 13-15)

Navn:

Funksjon og virksomhet:

Steinar Mikalsen

Leder i BG, SAFO

x

Knut Otto Pettersen

Nestleder i BG,
Afasiforeningen Trondheim

x

Odd Asmussen

SAFO

Anne Kvande
Marianne Rosmo

Lise Connelly

Landsforeningen for
slagrammede (LFS)
Observatør fra
Brukerutvalget

Inger Ragna Sivertsen

Koordinator BG

Hilde Andresen

01/17

x
x

FFO Møre og Romsdal
Personskadeforbundet-LTN

Ikke
tilstede

Avd for ervervet hjerneskade, Kursrommet

Til stede

Sted:

X
x
x
x

Saker
Gjennomgang og godkjenning av referatet
Referatet godkjent. Vi beslutter at medlemmene ikke trenger å
underskrive referatene. Kommentar til sak 23/16: Nytt
treningstilbud for ryggmargsskadde i vært opp i møte i NordTrøndelag: «I forbindelse med samhandlingsreformen og
overføring av ansvar til kommunene fremkom det ønske om at
ryggmargskadeavdelingen kan ha et veilederansvar til
kommunene i forhold til brukere når de flytter hjem»

Telefaks – E-post
Steinar.mikalsen@ntebb.no
917 00 948
Kpettersen27@gmail.com
483 11 938
om-asmu@online.no
95 26 32 35
anne.kvande@neasonline.no
922 01 216
mariannerosmo@hotmail.com
954 66 271
hildandresen@hotmail.com
906 98 884
lise@connelly.no
920 32 088
inger.ragna.sivertsen@stolav.no

Frist

Ansvar
Steinar M /Inger
Ragna

1Side 1 av 6
Brukergruppen
Klinikk for Fysikalskmedisin og
Rehabilitering
St.Olavs Hospital HF
Vådanveien 39
7024 TRONDHEIM

Tlf :

06800

Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
02/17

Saker
Deltakelse i revisjon av primærforløp Lian
informasjon av Geir Arne Skogstad

Frist

Ansvar

Ble sendt ut en epost i kort tid før første møte så det ble ikke
tid til å stille med noen fra brukergruppa. Forløpet skal endres
ganske mye. Velger å dele mellom Traumatiske hjerneskader
(TBI) og slag, basert på nasjonale retningslinjer. Starter med
TBI for der er retningslinjene klare. Slag tas i løpet av 2017.
Det kommer også et pakkeforløp på slag som noen fra Lian vil
være med å utarbeide.
Selve forløpet vil også bygges opp på en ny måte, fra organisert
etter faggrupper til organisert etter funksjon. Dette for å få
bedre måleparametere.
Geir Arne sender ut oppdatering underveis, og BG kan be om
å få delta.
Geir Arne kommer på et møte for å orientere når prosessen er
kommet litt lenger
Jevnlige evalueringsrunder, brukerundersøkelser
Fjerner gamle dokumenter som er lagret slik at alle er nødt til å
hente informasjon/dokumenter i pasientforløpet. Dette sikrer
at det er nyeste versjon som benyttes.
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Saker
Nye takster for honorering
Godtgjørelser - for leder og nestleder
kr 8100,kr 6400,-

Frist

Ansvar
Inger Ragna

Godtgjørelser – for deltakelse i møter i brukerutvalget,
andre møter, brukerrepresentasjon mv
For deltakelse i møter gjelder følgende satser:
dagsmøter (over 4 timer) kr 1700,- pr time
- pr time
Ingen honorar
Godtgjøring av innlegg/foredrag på kurs, seminarer mv
avklares i hvert enkelt tilfelle med arrangør.
Tapt arbeidsfortjeneste og næringsinntekt
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste i henhold til
dokumentert tap: maksimalt kr 2725,- pr dag, inkludert
feriepenger (evt. overtid og andre variable tillegg dekkes
ikke). Krav med tilhørende dokumentasjon skal sendes til
administrasjonen minst en gang pr tertial.
Reiseutgifter og evt. andre utgiftsgodtgjørelser
I den grad det er mulig skal møter gjennomføres via telefon
eller som videokonferanse.
umenterte reisekostnader dekkes i henhold til bilag
som legges ved reiseregningen.

04/17

Det skal leveres reiseregning så snart som mulig etter
foretatt møte og reise. Reiseregningen skal være
underskrevet av brukeren/regningsutsteder.
Reiseregningene sendes til det brukerutvalget medlemmet er
oppnevnt i.
Reisetid godtgjøres ikke.
Revisjon av satser
Satser indeks-justeres etter KPI ved oppnevning av nytt
brukerutvalg
Forslag til poster hjerneskadekonferansen
Blir enige om å ha roll-upen som allerede er laget og i tillegg
lage en plakat bygd på teksten i brosjyren. Geir Arne lager et
utkast som Inger Ragna sender ut på høring til alle.

Geir Arne
Skogstad, Inger
Ragna
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Saker
Informasjon om prosjekt Annette Halvorsen

Annette Halvorsen fikk ikke penger til dr.gradsprosjekt i denne
omgangen og Styringsgruppen i Norsk ryggmargsskaderegister
har derfor bestemt seg for å publisere vitenskapelige artikler
som beskriver prosessen rundt etableringen av et nasjonalt
ryggmargskaderegister samt epidemiologi for
ryggmargsskadepasienter i en 5 års periode. Grunnlaget for
fremstillingen er utviklingsarbeid og innsamlede data i
NorSCIR. For mer info: se vedlagt ppt.

Frist

Ansvar
Annette Halvorsen
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Saker
Informasjon om behandlingstilbud: Ergo- og
Fysioterapitjenesten på Lian
Alle fysio- og ergoterapeuter er i vår klinikk organisert under
lokal ledelse. Dette er positivt i forhold til tverrfagligheten.
FYSIO:
Alle har et felles faglig «basisgrunnlag», i tillegg har hver enkelt
«spisset» kompetanse på forskjellige områder, balanse, styrke,
bevegelse. Det som er spesielt viktig for de som jobber her er å
ha god innsikt i hvordan den kognitive funksjonen påvirker
den fysiske. Har stort fokus på at tilbudet skal være
kunnskapsbasert (KBP). Samarbeider tett med ergo/psykolog i
fht kognitiv kartlegging.
Trenings/behandlingstilbud:
 Spastisitetspoliklinikk: lege, sykepleier, fysioterapeut
 Intensiv oppgavespesifikk trening (CI): hånd/fot
 Funksjonell trening: trene på det man vil bli god på.
Treningen er lagt inn i daglige aktiviteter, gangfunksjon,
trappetrening, forflytning.
 Tøyninger, medikamenter
 Apparatbasert trening, sykkel, tredemølle etc
 Både gruppebasert og individuell trening/behandling.
Gruppetilbudet er i størst grad for å få opp mengde
trening.
 Utholdenhetstrening har vært lite fokusert, men etter at en
av fysioterapeutene har tatt master og nå skriver dr.grad på
temaet er også det tatt inn i tilbudet.
 Har en god avtale med Trøndelag ortopediske verksted
(TOV) hvor de kommer til Lian ca 1 gang i mnd (etter
behov)
ERGO:
Også her er det stort fokus på KBP trening/behandling.
 Kognitiv rehabilitering- planlegging, oppmerksomhet,
kartlegger i praktisk arbeid, dagliglivets aktiviteter (PADL), stå opp, kle på seg, måltider i tidlig fase, etterhvert
også (I-ADL) bruk av komfyr, innkjøp, bruke nettbank….
Selvstendighet i hverdagen.
 Ta ut hjelpemidler i hjemmet, enhåndshjelpemidler,
påkledningshjelpemidler. Forebygge trykksår/sittestilling,
bestilling av puter til rullestolen, rullestoler
 Jobber sammen med fysioterapeut med CI grupper.
 Skrivebordsoppgaver, jobbe med testing etc
 Fokus på hobbyer/interesser og tilbakeføring til
samfunnet
 Hjemmebesøk for tilrettelegging hjemme hos enkelte
pasienter som bor i nærheten. Unntaksvis kan en reise ut
til kommuner for å undervise i spesielt kompliserte saker.
 Ergoterapeutene har også en sentral funksjon i
senfaserehabiliteringen mht tilbakeføring til skole/arbeid.

Brukergruppen
For begge gruppene gjelder:
Klinikk for Fysikalskmedisin og
Tlf :
06800
RehabiliteringUndervisning og sensorer til studenter
St.Olavs Hospital
DetHFskrives tverrfaglige rapporter som følger pasientene.
Vådanveien 39Tilbud om hospitering til kommunalt ansatte.
7024 TRONDHEIM

Frist

Ansvar
Anne Lise Brein
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EVT.

Saker
Årsrapporten

Frist

Ansvar

Fortsatt for omfattende, ønsker en forenkling og bedre
systematisert årsrapport. Inger Ragna utformer et forslag og
Steinar skriver Brukergruppens vurdering av
brukermedvirkning. Sendes ut på høring til alle før neste møte.

Godkjenning av brukerrepresentant i Annettes
prosjekt (sak 05/17) i Brukerutvalget.
Inger Ragna sender saken til BU:

Følgende tekst ble sendt:
Hei,
Pga kort søknadsfrist på prosjektmidler tok Annette Halvorsen
direkte kontakt med Brukergruppen i Fys.med for å få med
brukerrepresentant i sin søknadsprosess. Hun søker midler for
å skrive 2 vitenskapelige artikler bygd på innsamlede data i
NorSCIR.: «The epidemiology of Norwegian patients with
spinal cord injury in 2011-2015, based on a national SCI
registry».
Siden det er brukerutvalget som formelt utnevner
brukerrepresentanter håper vi dere godkjenner at Steinar
Mikalsen er oppnevnt som brukerrepresentant i dette
prosjektet.

Saker til neste møte:
Saker til neste dialogmøte:
Forbedringsprogrammet 2017: Gjennomgang av satsningsområder som er aktuelle for vår klinikk
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