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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, Kursrommet 

Tidspunkt: 21 mars 2018, 11.00-12.30 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

25.04.18  11.00-15.00  (Møte i BG, 11-13 og Dialogmøte 13-15) 

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 
917 00 948 

Hilde Andresen 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS) 

x  
hildandresen@hotmail.com 
906 98 884 

Ingvild Gregersen Myhre  Blindeforbundet, FFO x  
ingmyh@online.no 
 

Mette Nonseth Foreningen for Muskelsyke, FFO x  mettelovise@gmail.com 

Roy Staven 
Observatør fra Brukerutvalget 
 

x  
rosta.cara@gmail.com 
 

Bjørn Skogstad 
Klinikksjef, Klinikk for Fysikalsk 
medisin og rehabilitering 

 x Bjorn.skogstad@stolav.no  

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

     
 
 
 

 Saker  Frist Ansvar 
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01/18 Gjennomgang og godkjenning av referatet og 
konstituering av Brukergruppen 
Møtereferat fra møte 05.12.17 og 30.01.18 godkjennes 
Møter fra BU tatt til orientering. Litt lite informasjon i sak 
17/18 
Konstituering av ny Brukergruppe: 
Steinar Mikalsen fortsetter som leder, Hilde Andresen, 
nestleder. 
Nye medlemmer i gruppen: 
Ingvild Gregersen Myhre: oppnevnt fra FFO. Har sittet i 
kvalitetsutvalget på Innherred sykehus, vært medlem i 
Brukerutvalget i Fylket, vært synskontakt i Verdal kommune, 
ergoterapitjenesten. Har interesse for hjernerelaterte 
problemstillinger, men er også veldig interessert i habilitering 
og rehabilitering. 
Mette Nonseth: Oppnevnt fra FFO. Har sittet i 2 år i 
regionalt Brukerutvalg på systemnivå og i ernæringsutvalget. 
Har stor interesse for habilitering og rehabilitering. 
Roy Staven: Observatør fra Brukerutvalget på St.Olav. Han 
har vært medlem av Brukergruppen i 6 år tidligere. 
 

 Steinar M /Inger 
Ragna 
 

02/18 Orientering om Masteroppgave og innspill fra BG  
Rune Kalland orienterte om arbeidet med Masteroppgaven. 
Håper å være ferdig 01.06.18. Masteroppgaven består av 2 
artikler. Han har fokus på hva som gjør at folk opplever å ha et 
bra liv til tross for skade. Målgruppen er mennesker som har 
hatt traumatiske hjerneskader i 5 år eller mer. Utvalg av 
pasienter fra hjerneskadeprosjektet som har svart positivt på en 
av testene vedr livskvalitet. Har skrevet brev til 15 pasienter og 
håper på å gjennomføre 5-10 intervjuer. Kvalitativ 
undersøkelse. Rune reiser hjem til pasientene og intervjuer 
dem. Tar opp samtalene på bånd og reinskriver disse. Viktig å 
ha fokus på det som fungerer. Stor utfordring med 
innsiktsproblematikk, dette problematiseres i artikkelen. 

 Rune Kalland 

03/18 Brukermedvirkning; revisjon av retningslinje 
Vi gjennomgikk utkastet til retningslinje. 
Følgende kommentarer ble gitt: 

 Formål: Ha med begrepene 
individnivå/systemnivå/tjenestenivå 

 Bakgrunn: Ha med noe om systemnivå her. Vurder om det 
bør stå noe om overgangen til kommunenivå her? 

 Helsepersonell; bør det stå ansatte? (Alle ansatte i 
klinikken). 

 Brukergruppen: På første møte møtes gammel og ny 
gruppe…. 

 Ordet Relatert bør forklares dersom det skal linkes til 
pasientforløp el. 

 Ingunn Haus, Inger 
Ragna Sivertsen 
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05/18 Møte med inneliggende 
Sjekke ut mulighet for å treffe inneliggende pasienter på RMS 
til kaffe før møtet 25.04. Inger Ragna sjekker med Vigdis 
Strand og Marit Kvangardsnes. Sjekke ut tidspunkt som passer 
best og om det er mulighet til å sende ut informasjon til 
pasientene på SMS i forkant? NB! Brosjyren til Brukergruppen 
må oppdateres. 

 Steinar Mikalsen 

06/18 Møtet med brukerorganisasjonene 
Hilde Andresen møter fra Brukergruppen. 

 Steinar Mikalsen 
 

07/18 Årsrapporten 
Gjennomgikk utkastet til rapport.  
Kommentarer: 

 Steinar Mikalsen skriver kapittel 5 Brukergruppens 
vurdering av brukermedvirkning på systemnivå 2017. 

 Få med oversikt over forskningsprosjektene i rapporten. 
Inger Ragna legger disse inn i en tabell slik at det blir mer 
oversiktlig. 

 Få med i oversikten over saker som skal følges opp også i 
2018: Brøyting på St.Olav (spesielt fotgjengerfelt)., 
Dagligstua på RMS, Pasientforløp, skilting til 
Fys.med.Lian, forskningsprosjektene. 

 

  

EVT.    
 
 
Saker til neste møte: 
 
Saker til neste dialogmøte: 


