Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte
Tverrfaglig poliklinikk, Møterom 2 etg.

Tidspunkt:

12 Juni 2017, 11.00-15.00

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen)

Neste møte
i BG:

12.09.17 11.00-15.00

Navn:
Steinar Mikalsen
Knut Otto Pettersen
Odd Asmussen
Anne Kvande

Funksjon og virksomhet:
Leder i BG, SAFO
Nestleder i BG,
Afasiforeningen Trondheim

FFO Møre og Romsdal

Lise Connelly
Inger Ragna Sivertsen

Koordinator BG

Hilde Andresen

19/17

x

Telefaks – E-post
Steinar.mikalsen@ntebb.no

x

Kpettersen27@gmail.com

SAFO

PersonskadeforbundetLTN
Landsforeningen for
slagrammede (LFS)
Observatør fra
Brukerutvalget

Marianne Rosmo

Til stede
Ikke
tilstede

Sted:

Saker
Godkjenning av referat fra 24.04.17
Referatet godkjent

x
x

om-asmu@online.no
95 26 32 35
anne.kvande@neasonline.no

x

mariannerosmo@hotmail.com

x

hildandresen@hotmail.com
x

x

lise@connelly.no
inger.ragna.sivertsen@stolav.n
o

Frist

Ansvar
Steinar Mikalsen
/Inger Ragna
Sivertsen
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Saker
Frist
Vedtak vedr. deltakelse i forskningsprosjekt
Toril Skandsen tok kontakt med Steinar Mikalsen pga at
det var ønskelig med utfyllende opplysninger mht
brukermedvirkning. Det er sendt en skriftlig bekreftelse
på deltakelse til Toril. Det er også sendt en formel
henvendelse til Brukerutvalget om godkjenning for
deltakelse i både Toril og Annettes prosjekt. Ellers ønsker
brukergruppen å være mer involvert i de prosjektene de
er brukermedvirkere i. Brukergruppen sender en
henvendelse til Brukerutvalget vedrørende dette slik at
det kan bli løftet i systemet.
De to nye prosjektene Brukergruppen deltar i legges inn i
oversiktslisten.
Gjennomgang av referat fra BU
Gjennomgikk referatene fra møter i april og mai. Tatt til
orientering
Referat fra fellesmøtet mellom BU og BG
 Merete Blokkum, Kvalitetssjef orienterte om
pasientforløp
 Tor Åm orienterte om kommunikasjonsplaner i
helsevesenet. Understrekes at dette kun er på
planleggingsstadiet enda. Skal sikre bedre
kommunikasjon mellom brukerorganisasjoner,
brukergrupper, brukere og helsevesen.
 Jurist informerte om pasientsikkerhetsarbeidet i
HMN. Det er ansatt en jurist i 100% stilling og 5 i
deltidsstillinger. Disse kan yte bistand til pasientene.
 Ellers hadde alle brukergruppene en gjennomgang av
aktivitet og satsningsområder.
Informasjon om gruppetilbudet/tilbudet på
poliklinikken
Mål for poliklinikken: «å gi kunnskap og trygghet slik at
man kan ta ansvar og mestre sine plager best mulig»
Janne-Birgitte Børke hadde en fin gjennomgang av
tilbudet på poliklinikken og svarte oppklarende på
spørsmål. Se vedlagt presentasjon. Presentasjon Tv.faglig
pol. rygg-nakke-skulder 2017.ppt
Informasjon fra Hjerneskadekonferansen
Fine dager, med høyt faglig nivå på innleggene. Ikke så
mange som kom på stand, men fikk gitt ut
informasjonsbrosjyrer til de som kom innom. Mye positiv
feedback fra de som kom innom, bla en fra Sverige som
skulle sjekke om det fantes noe lignende der.

Ansvar
Steinar Mikalsen

Steinar Mikalsen
Knut Otto
Pettersen

Janne-Birgitte
Børke

Marianne
Rossmo/Hilde
Andresen
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Saker
Frist
Planlegging høsten, forslag til tema
Først noen betraktninger:
 Burde Roll-upen være oppe når vi har møtene våre
slik at pasienter og ansatte blir påminnet at vi finnes?
For å gjøre Brukergruppen synlig i klinikken,
«merkevarebygging».
 Hvordan holde kontakten med avdelingene og vite
hva som rører seg blant pasientene?
 Har avdelingene behov for brukergruppa til andre
ting enn forskningsprosjekter?
 Brukergruppa blir ikke involvert ved endringer, for
eksempel stua på RMS/verandaen.
 Dialogmøtene oppleves å være mye oppramsing,
kunne de vært brukt annerledes?
 Hvordan kan Brukergruppen bli en del av klinikken?
 Bør det være et hovedtema for hvert møte?
 Lage sak til BU: Burde noen fra Afasiforeningen delta
i arbeidet med kommunikasjonsplan (Tor Åm),
vanskelig for å absorbere informasjon.
Forslag til tema:
 May Bente eller noen fra senfase fortelle om
tilbudene der.
 Pasientforløpene: en gjennomgang
 Presentere oss på avdelingene når vi er der, ikke bare
sitte inne på et møterom?
 Styrt samtale med pasientene som er innlagt?
 Være tilstede på noen allmøter i de forskjellige
avdelingene for å være mer synlig? Oversikt over
allmøter på de forskjellige avdelingene.

Ansvar
Alle

EVT
Saker til neste møte:
Legg ved oversikt over prosjektene BG deltar i til neste møte.
Saker til neste dialogmøte:
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