Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte
Avd for ervervet hjerneskade, Kursrommet

Tidspunkt:

30 januar 2018, 11.00-12.30

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen)

Neste møte i
BG:

21.03.18 11.00-15.00 (Møte i BG, 11-13 og Dialogmøte 13-15)

Navn:

Funksjon og virksomhet:

Steinar Mikalsen

Leder i BG, SAFO

Knut Otto Pettersen

Nestleder i BG,
Afasiforeningen Trondheim

Anne Kvande
Marianne Rosmo
Hilde Andresen
Lise Connelly
Inger Ragna Sivertsen

Til stede
Ikke
tilstede

Sted:

x
x
x

FFO Møre og Romsdal
Personskadeforbundet-LTN

x

Landsforeningen for
slagrammede (LFS)
Observatør fra Brukerutvalget
Koordinator BG

x
x
x

Saker

Telefaks – E-post
Steinar.mikalsen@ntebb.no
917 00 948
Kpettersen27@gmail.com
483 11 938
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

01/17

Gjennomgang og godkjenning av referatet
Pga stort forfall utsettes saken til neste møte

Steinar M /Inger
Ragna

02/18

Orientering om Masteroppgave og innspill fra BG
Saken utsettes til neste møte.
Brukermedvirkning; revisjon av retningslinje
Saken utsettes til neste møte. Vi fortsetter jobben med
retningslinjen og sendes ut før neste møte slik at vi kan få
innspill.

Rune Kalland

03/18

Lene Salberg, Ingunn
Haus, Inger Ragna
Sivertsen

1Side 1 av 2
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
Saker
04/18

05/18

06/18

Frist

Brukerundersøkelse på Lian
Denne saken haster det å komme i gang med, derfor valgte vi å
behandle den, for å sparre med Brukergruppen. Lian ønsker å
henge opp en postkasse for å få tilbakemelding fra pasienter og
pårørende vedr oppholdet. De ønsker også å invitere pasienter
og pårørende til en samtale med Ingunn Haus ca 14 dager før
utskrivning. Det er laget noen spørsmål som skal besvares
anonymt. Samler opp og gjennomgås for eksempel hver 3 mnd
slik at ikke pasientene kan identifiseres. Spørsmål om hvordan
oppholdet har opplevdes, er informasjonen god nok, blir
informasjonspermen som ligger på rommet lest? Det som
finnes av pårørendeinformasjon hva er bra/mindre bra etc.
Dette ønsker vi som en hjelp til å bli enda bedre, hjelp til å «se
oss selv i kortene». Ingunn finpusser på informasjonsskrivet og
det sendes ut til BG. Steinar Mikalsen synes det høres greit ut.
Møte med inneliggende
Det har lenge vært ønskelig å profilere Brukergruppen (BG) i
avdelingene. En måte å gjøre dette på er å sette av tid på
timeplanen til pasientene de dagene det er møter i BG og sette
av tid på møteagendaen til «treffkaffe». Her kan BG informere
om at de finnes og hva de kan brukes til, og ha pasientene en
uformell prat for de som ønsker det.
Møtet med brukerorganisasjonene
Utsettes til neste møte

07/18

Årsrapporten
Utsettes til neste møte

EVT.

Hvordan kommer jeg meg til Lian rehabiliteringssenter?

Ansvar
Lene Salberg, Ingunn
Haus

Steinar Mikalsen

Steinar Mikalsen

Fys.med, Lian har fått en henvendelse vedr problemer
med å finne fram når en tar offentlig kommunikasjon.
Det jobbes med en informasjonsbrosjyre med
veibeskrivelse. Lene kontakter St.Olav eiendom vedr
bedre skilting.

Saker til neste møte:
Saker til neste dialogmøte:
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