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Referat brukergruppemøte  

Sted: Avd for ervervet hjerneskade, Kursrommet 

Tidspunkt: 28 mars 2017, 11.00-13.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

24.04.17  11.00-15.00  

Navn: Funksjon og virksomhet: T
il 

st
ed

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 
Nestleder i BG, 
Afasiforeningen Trondheim 

x  Kpettersen27@gmail.com 

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

Anne Kvande 
 

FFO Møre og Romsdal 
x 
 

 anne.kvande@neasonline.no 

Marianne Rosmo Personskadeforbundet-LTN x  mariannerosmo@hotmail.com 

Hilde Andresen 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS) 

x  hildandresen@hotmail.com 

Lise Connelly 
Observatør fra Brukerutvalget 
 

 x 
lise@connelly.no 
 

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

 
 
 

 Saker  Frist Ansvar 

08/17 Godkjenning referat  fra 30.01.17 og gjennomgang av 
referat fra BU 24.01.17 
Referat fra 30.01.17 godkjent. Inger Ragna gi beskjed til Geir 
Arne Skogstad om å legge ut referatene på hjemmesida. 
Referat fra Brukerutvalget tatt til orientering. Disse referatene 
er blitt mye bedre. 

 Steinar M /Inger 
Ragna 
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 Saker  Frist Ansvar 

09/17 Treningsveilederen 

• Berit Brurok orienterte om den nye treningsveilederen. 
Utgangspunktet et prosjekt som Sunnaas og OLT Oslo 
søkte i 2013.  Fikk 630 000 i støtte fra Extrastiftelsen 

• I 2016 overtok St. Olav prosjektledelse etter forespørsel 
fra leder i LARS sentralt 

• Samarbeid med Yvette Hoel, prosjektleder for Paralympisk 
Idrett OLT og PT Renate Bolland.  I tillegg til Helmet AS, 
Exorlive og Siste Skrik kommunikasjon 

• Lage lavterskel treningsøvelser for personer som sitter i 
rullestol- ikke diagnose spesifikk. 

• En bok med øvelser, tilhørende bilder og treningsvideoer. 
Presentasjon av prosjekt til brukergruppen.pptx 

 Berit Brurok 

10/17 Deltakelse på fellesmøte med brukerorg på Lian 5 april 
Marianne Rosmo, Hilde Andresen og Knut Otto Pettersen skal 
delta for sine brukerorganisasjoner. 
 

  

11/17 Deltakelse på Fellesmøte med BU 24.04, 11.00-14.00. 
Dette møtet kolliderer med vårt Dialogmøte, hva gjør vi? 
Vi deler oss og Knut Otto deltar på Fellesmøtet og kommer til 
dialogmøtet når fellesmøtet er ferdig. 
 

  

12/17 Poster til konferansen 
Geir Arne Skogstad presenterte et forslag til poster som vi 
finpussa på. Geir Arne sjekker pris og bestiller 2 postere. Inger 
Ragna skriver ut og kopierer brosjyrer som kan deles ut på 
konferansen. 
Hilde Andersen deltar på konferansen som representant for 
Brukergruppen. Inger Ragna sender henne en oversikt over 
organisasjoner som representerer Brukergruppen og hvilke 
diagnosegrupper som får tilbud i vår klinikk. 
 

 
 
 
 
 

 
Geir Arne Skogstad 
 
 
 
Inger Ragna 
Sivertsen 

13/17 Årsrapport 
Rapporten er nå snart ferdig. Inger Ragna skriver ferdig 
punktet ved pasientforløp og det lages en kolonne til høyre for 
budsjett 2017.  
 

  

Presentasjon%20av%20prosjekt%20til%20brukergruppen.pptx
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14/17 Informasjon om behandlingstilbud: Logopedtjenesten 

 Afasi- hovedfokus 

 Dysartri: (utydelig tale, vansker med å uttale ord på grunn av 
sykdom eller skade i taleorganet eller nervene som kontrollerer 
dette) 

 Apraksi:(en nevrologisk tilstand som innebærer tap av evnen til 
å utføre innlærte bevegelsesmønstre, selv om den rammede 
ønsker og er fysisk i stand til å utføre bevegelsen. Det foreligger 
ikke lammelser eller nedsatt følelse i de muskelgruppene som 
skulle bli brukt ved bevegelsen. Heller ikke skyldes det at 
pasienten ikke forstår den oppgaven som skal utføres. 
Vedkommende får bare ikke til å gjøre det). 
 

 Jobber systematisk med disse tingene. 8-trinns modell for å 
kartlegge hvor problemet ligger. 

 Både individuelle og gruppetimer. 

 Jobber tverrfaglig rundt pasienten. Logopeden deltar også i timer 
til andre faggrupper.  

 Lese- og skrivevansker: Forskjellige utfall 

 Team 3:Noen kommer til funksjonsvurdering i fht jobb.- 
logopeden inn med tester og samtale for å kartlegge 
språkfunksjon. 

 Tester  

 Syn og synsproblematikk: Jobber tett med ergoterapeutene i 
fht denne problematikken, har også tett kontakt med 
synspedagoger og synskontakter i kommunene og Tambartun 
kompetansesenter  
Fått veiledning i fht synsproblematikk/tilrettelegging av 
omgivelsene 

 Hjelpemidler: ASK- støtte til samtaler (IPAD og andre 
hjelpemidler) 

 Stemme – og stemmebånd i samarbeid med øre/nese/halsavd. 

 Bruk av afasikontakter ved behov 
Gruppetilbud:  
Kognitiv gruppe  
CIST: Intensiv språktrening, øver språket med hjelp av kort med 
hverdags-bilder/hverdagssituasjoner.  
Noe endret etter hvert, prøvd å gjøre tilbudet mer «Norsk» 
i fht språkforståelse og/eller tall forståelse. Gir tilbud om 3 «runder» 
med CIST, (hver runde har ei uke inne på Lian, 1 uker hjemme og ei 
uke på Lian). Tar kontakt med kommunen og pårørende. Kontakten 
går stort sett ut til logoped/voksenopplæring i kommunen. 
Afasi-gruppe: åpen/halvåpen gruppe som møtes 8-9 ganger pr år. 2 
timer hver gang, uformelt, målet er å prate sammen/bruke språket. 
Innspill fra Brukergruppen: Ta kontakt med lokal 
logoped/ergo/fysio for å høre hva de jobber med og ta det inn i 
opplegget. Avbrudd i lokalt tilbud kan være et problem (Gjelder ikke 
bare logoped, men også fysiotilbud). 
 

 Anne Katrine 
Solberg 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nevrologi
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 Saker  Frist Ansvar 

EVT Steinar har sendt en henvendelse til LARS vedr nytt 
treningsopplegg. LARS Trøndelag sponser treningskontigenten 
1 år. (evalueres på neste årsmøte om ordningen skal fortsette).  
VS Nytt treningstilbud.msg 

  

 
 

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

VS%20Nytt%20treningstilbud.msg

