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Referat brukergruppemøte  

Sted: Avd for ervervet hjerneskade, Kursrommet 

Tidspunkt: 05 Desember  2017, 11.00-13.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

30.Januar 2018  11.00-15.00  

Navn: Funksjon og virksomhet: T
il 

st
ed

e 

Ik
k
e 

ti
ls

te
d
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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 

Ann Aune Leder Personskadeforbundet X   

Åse Meslo Leder LFS X   

Astrid Nielsen Skauge 

FFO Sør-Trøndelag, styremedl 
Sør-Trøndelag 
Parkinsonforetning (STPF), 
nestleder 

X  astns@online.no 

     

 
 
 

 Saker  Frist Ansvar 
36/17: 
 

Godkjenning referat fra Brukergruppemøte 25.10.17 
BU 12.09.17 og 24.10.18 
Referat fra møte 25.10 godkjent, referatene fra BU tatt til orientering 
 
 

15 min Steinar M 

37/17: 
 

Møteplan for neste år 
Satt opp et forslag til møteplan for 2018, denne vil bli revidert over 
nyttår når ny brukergruppe er etablert. Se lenke.I:\STOLAV - 
Fysikalsk medisin\Brukergruppen, Klinikk for fysmed. og 
rehab\Møter i BG\Møter i BG 2017\ÅRSPLAN 
BRUKERGRUPPEN 2018.doc 
 

30 min Steinar M/Alle 
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 Saker  Frist Ansvar 
38/17 Innspill i fht Brukermedvirkning 

«Hjemmelekse» fra dialogmøte 
1. Hva er viktig for dere mht brukermedvirkning på 

systemnivå? 
Implementering av elementer i systemet (prosedyrer etc) 
forutsetter kontakt med ledelsen og innspill fra brukerne ved 
klinikken. Dialogmøtene kunne brukes mer aktivt ifht 
orientering /dialog rundt avvik, lovbrudd etc. 

2. Hva er viktig for dere mht brukermedvirkning på 
individnivå? 
Brukermedvirkning på individnivå krever kontakt med 
pasientene i Fys.med. Rent praktisk kunne det settes av tid (for 
eksempel 30 min) på hvert brukergruppemøte hvor pasientene 
kunne komme med innspill og evt stille spørsmål. 
Kunne også tenke seg mulighet for å delta på noen tilstelninger, 
for eksempel onsdagskaffe på Lian (slagforeningen). Viktig å 
treffe pasientene slik at de vet at vi finnes og at vi kan være 
medspillere i videre rehabiliteringsprosess også etter utskrivning. 

3. Hvordan ønsker dere å medvirke? Spesielle områder? 
Ville vært nyttig å få informasjon om behandlingsresultater, om 
samarbeid med primærhelsetjenesten og om evt 
trivselsrapporteringer (for eksempel skal som pasientene kan 
fylle ut ved utskriving). Kunne tenkt oss å delta på allmøter for å 
informere om gruppa, komme mer i dialog med de ansatte.  

4. Er det noe vi på Fys.med gjør bra som vi skal fortsette 
med? 
Det er mye som gjøres bra! For eksempel orienteringer om 
prosjekter og tiltak. Dialogmøtene med ledelsen. 

5. Er det noe vi gjør mindre bra som vi bør endre? 
Engasjementet kunne vært bedre uten at vi vet hvordan det kan 
gjøres. Ustabilt oppmøte i gruppa er en minusfaktor. Anne 
Kvande påpeker at tilgjengeligheten til Lian er litt vanskelig på 
vinteren. 

 
Kort orientering om arbeidet med revisjon så langt:  
 Arbeidsgruppa består av Ingunn Haus, Lene Stene Salberg og Inger 
Ragna Sivertsen. Trude Flatås Sæter kommer inn når det skal 
innlemmes i EQS. 
Vi har hatt 2 møter. På disse har vi prøvd å skaffe oss en oversikt 
over hvilke overordnede dokumenter som styrer brukermedvirkning 
og hva de sier om temaet. 
Pasientrettighetsloven 
Spesialisthelsetjenesteloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Helseforetaksloven 
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator. 
Veileder til forskriften 
Vi har så vidt begynt å skrive på ny retningslinje og vil sende ut på 
høring når vi har litt mer konkret. 
 

30 min Alle 
 
Inger Ragna 
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 Saker  Frist Ansvar 
39/17 Representanter fra organisasjonene deltok i deler av møtet:  

Agenda:  

1. Erfaringsutveksling 
2. Utfordringer med å få til brukerrepresentasjon, hvordan 

fungerer det i de forskjellige organisasjonene 
3. Kommentarer/utfordringer vedr samarbeid med 

avdelingene 
Utveksle informasjon om hva man gjør, samarbeid / mangel på 
samarbeid og vegen videre. 
Presentasjoner: 

FFO Sør-Trøndelag (Sør-Trøndelag Parkinsonforening): 
v/Astrid Nielsen Skauge 
Opptatt av brukermedvirkning. Ønsker tips til hvordan vi kan få 
Nevro BG til å fungere bedre, både i forhold til klinikkledelsen og 
brukerorganisasjonene. Hvordan øke brukergruppas synlighet? 
Hvordan kan FFO kan gi mer støtte til oppnevnte 
brukerrepresentanter? 
STPF har god kommunikasjon med Trondheim kommune, og 
arbeider for å få til et samarbeid om spisset trening til 
parkinsonpasienter. Det samarbeides godt rundt Mestringshus 
Olavsgården. 
Personskadeforbundet LTN v/Ann Aune: 
Ca 30 aktive medlemmer, skadde og pårørende. Totalt ca 135 
medlemmer i Sør-Trøndelag. Hovedsakelig medlemmer med 
hodeskade. Mesteparten av møteaktiviteten holdes på Lian. Kor-
Sprøtt er hovedaktiviteten. Skulle ønske å få ha korøvelsene i hallen. 
Da de hadde det kom det pasienter ned og var med på sangen. De 
har forståelse for at det i perioder med pasienter som trenger ro ikke 
er mulig. 
LFS v/Åse Meslo: 
Samarbeider tett med Betania Malvik og Meråker Kurbad. Kunne 
tenkt seg et tettere samarbeid med Lian. Samarbeider også med: 
NHF-Trøndelag, Konica, gratis kopiering 
Arrangerer medlemsmøter med faglig innhold bla Bent Indredavik, 
hjelpemiddelsentralen, ULOBA, Enklere liv. Arrangerer dagsturer og 
helgeturer. Alle turene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Har god 
kontakt med hjelpemiddelsentralene i nærområdet, disse stiller med 
hjelpemidler på hotellene. Har hatt en fast bussjåfør i mange år.  Har 
kafe-treff x1 pr mnd, sendes ut SMS og lages Facebook arrangement. 
Julebord på Sverresborg skole. Gruppetrening for slagrammede og 
pårørende på Havstein bo og servicesenter hver fredag med egen 
trener skolert fra Norges idrettshøgskole. I tillegg er det ekstra 
aktiviteter i vår- og sommermånedene. Arrangerer også 
pårørendekurs. 
Medvirker: Brukerutvalget for pasientreiser, Brukerutvalget for 
Mestringshus (Olavsgården), pasientforløp hjerneslag.  
Tenker å fortsette med det samme fremover også. Utfordringen er 
økonomi. Oppfordres til å søke midler via Extrastiftelsen og ….. 
Ønsker å få spredt informasjon på St.Olav og oppfordres til å ta 
kontakt med Marit Kvikne på kommunikasjonsavdelingen for å 
sjekke mulighet for å legge ut noe informasjon på St.Olav.no 

 

  

 


