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Brukergruppen      

Klinikk for Fysikalskmedisin og 

Rehabilitering 
St.Olavs Hospital HF 

Vådanveien 39 

7024 TRONDHEIM 

Tlf :   

 

06800    

  

 

Referat brukergruppemøte  

Sted: Avd. for ervervet hjerneskade, Kursrom 

Tidspunkt: 05 oktober  2017, 11.00-15.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

25.10.17  11.00-13.00  Dialogmøte 13.00-15.00 

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 
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 

26/17 Godkjenning av referat 
Referatet godkjent. 
Referat fra Brukerutvalget tatt til orientering 
Kommentar til Bare Spør: Dårlig organisert. Fikk informasjon 
om info-møte med alt for kort frist. Visste ikke hvor eller når 
de skulle møte. Hadde vært bedre med stand i Nevro-Vest enn 
Nevro-Øst. (mer folk). Ellers var det kjekt å stå på stand. 
Steinar sender en tilbakemelding til BU om dette. 
 

 Steinar M /Inger 
Ragna 
 

27/17 Representant i arbeidsgruppe revisjon av prosedyrer 
brukermedvirkning 
Hilde Andersen deltar, Steinar Mikalsen vara. BG deltar ikke 
på første møte. 
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 Saker  Frist Ansvar 

28/17 Representanter på planleggingsdag på Lian 08.11 
Marianne Rosmo og Knut Otto Pettersen deltar. 
 
 

  

29/17 Planlegge møte med organisasjonene i høst 
Organisasjonene inviteres til møte 05.12.17. Møtepunkt for å 
utveksle erfaringer. Utfordringer med å få til 
brukerrepresentasjon, hvordan fungerer det i de forskjellige 
organisasjonene. Kommentarer/utfordringer vedr samarbeid 
med avdelingene. 
 

  

30/17 Oversikt over prosjekt vi deltar i  
Lista over prosjekt ble gjennomgått. Vi ble enige om å sende ut 
lista til alle forskerne for å få tilbakemelding om hvem som er 
brukermedvirkere i de forskjellige prosjektene. 
Inger Ragna sender beskjed til Toril Skandsen som er 
forskningsleder, samt resten av forskerne om at henvendelser 
om å få med brukere i de forskjellige prosjektene SKAL gå via 
Brukerutvalget. 
 

  

31/17 Pasientforløp? 
Savner orientering om pasientforløp 
 

  

32/17 Invitasjon til å foreslå kandidater til representanter BU og 
BG 
Anne Kvande, Odd Asmusen og Knut Otto Pettersen tar ikke 
gjenvalg fra nyttår. Marianne Rosmo, Hilde Andersen, tar 
gjenvalg, det gjør også Steinar Mikalsen dersom ingen andre fra 
LARS stiller. 
Det er ønskelig med bedre kontinuitet i observatørfunksjonen 
for bedre kommunikasjon mot Brukerutvalget. Mulig med 
vararepresentant? Det presiseres også at det må tilstrebes at 
alle møter på møtene. 
 

  

33/17 Gjennomgang av Veiledende retningslinjer BMV på 
systemnivå i helseforetak og BMV i helseforskning 
Vi gjennomgikk veilederne og de tas til etterretning.  
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 Saker  Frist Ansvar 

EVT Saker til dialogmøtet 25.10.17 
Steinar innleder til dialog rundt brukergruppens funksjon i 
klinikken: 

 Mulighet for å møte pasienter som ønsker å treffe 
brukergruppen i forkant av møter (for eksempel sette av 
tid fra 11-11.15?) 

 Kan noen fra Brukergruppen møte på Allmøter, evt 
presentere BG på et allmøte? 

 Pasientforløp: arbeidet med revisjon, involvering? 
Pakkeforløp slag, er rehabilitering med der? 

 Organisasjon/organisering i hver avdeling, endringer på 
gang? 

 

  

 
 

Saker til neste møte: 
 
 


