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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 Ryggmargsskader, Møterom 4 etg Nevro Øst 

Tidspunkt: 19.09. 2018, 11.00-13.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

16.10.18  11.00-15.00  Lian 

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  
 

FFO  x 
ingmyh@online.no 
 

Mette Nonseth FFO x  mettelovise@gmail.com 

Else-Norun Kvarner 
Foreningen for Kroniske 
smertepasienter, FFO 

x  Else.kvarner@kroniskesmerter.no 

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  Ansvar 

19/18 Gjennomgang og godkjenning av referatet 
Referatgjennomgått og godkjent 
Referat fra BU tatt til orientering. 

Steinar M 
/Roy 
Staven 
 

20/18 «Brukerorganisasjonskveld» kvar tysdag på Lian. 
«Turnusen» frå hausten klar. 
Lianplanen 2019 

Brukerorganisasjonene er glad for å få muligheten til å komme på Lian. Håper 
pasienter/pårørende kommer innom når tilbudet blir mer kjent. Viktig at ansatte er 
godt kjent med hva dette er og får informert pasienter og pårørende på forhånd. Hilde 
tar kontakt med rett person på Lian for en dialog om opplegget. 
Lianplanen: Ingen innspill fra BG. Allerede ivaretatt i planen. 
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 Saker  Ansvar 

21/18 Prosjekt seksualitet og ryggmargsskade 

Maria Stagrum, fysioterapeut på Avd. for Ryggmargsskader, orienterte om prosjektet. 
Kom i gang pga Strategi for seksuell helse: «Snakk om det» fra HDir. Søkte og fikk 
prosjektmidler. Laget ett hefte for menn og ett for kvinner. Disse deles ut til 
pasientene og brukes som utgangspunkt for samtale. Det er helsepersonellet som har 
ansvar for å initiere samtalen. 2 ressurspersoner i avdelingen som har tatt et kurs i 

temaet. Se ellers vedlagte presentasjon. 

brukergruppe2_seks
ualitet.pptx

 

Maria  

22/18 Prosjekt mot kommunene, status 

Prosjektets navn blir: «Funksjonshemmet- fysisk aktiv i lokalmiljøet!» 
Prosjektet startet som en konsekvens av at kveldstreningen på RMS ble lagt ned. 
Prosjektet er endret flere ganger underveis, men nå er det laget en prosjektbeskrivelse 
og det er søkt midler via Extra-stiftelsen og LARS. Det søkes om et helseprosjekt i 
første omgang. Det søkes i utgangspunktet som et samarbeidsprosjekt med 
Trondheim kommune, men forhåpentligvis vil flere kommuner koble seg på etter 

hvert.  Se prosjektbeskrivelse vedlagt. 

Funksjonshemmet-fy
sisk aktiv i lokalmiljøet10.9.18.pdf

 

Berit 
Brurok 

23/18 Organisering av klinikken. Mange nye i brukergruppen så det kan være greit med en 
gjennomgang 

Inger Ragna gjennomgikk klinikkens organisasjonskart og kort informasjon om de 
forskjellige avdelingene. 

 

24/18 Organisering av BG, opp mot Brukerutvalg 

Brukergruppen tar opp saker som er relevant for klinikken. Dersom det dukker opp 
saker som kan være av interesse for flere klinikker, bringes disse videre til 
Brukerutvalget (BU). Oppnevning av nye medlemmer til Brukergruppene skjer fra 
hovedorganisasjonene (FFO, SAFO), via BU. Brukergruppen kan foreslå medlemmer, 
men det er BU som formelt godkjenner. Oppnevnelser av brukermedvirkere i 
forskningsprosjekt skal også foregå i BU. 

 

25/18 Nettsidene: Bør alle medlemmene i Brukergruppen stå der slik det er på de andre 
klinikkene? 
Det vedtas at Fys.med legger seg på samme linje som de andre brukergruppene og har 
alle medlemmenes navn på St.Olavs hjemmeside. 
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 Saker  Ansvar 

26/18 Mestringsveileder RMS 

Stillingen som mestringsveileder på RMS har stått vakant en stund. Det er nå foretatt 
en ROS-analyse for å finne ut hva innholdet i stillingen skal være, og hvor stor 
stillingsandel en trenger for å ivareta dette. Seksjonsleder Bodil Sørhøy redegjorde for 
prosessen og hva de har kommet fram til. Noen stikkord er: rollemodell og 
motivator for personer med ryggmargsskade, erfaringsbasert formidling av aktiviteter i 
dagliglivet i og utenfor sykehuset, formidling av erfaringsbasert kunnskap om reise, 
familie, jobb, aktiviteter, idrett og praktiske løsninger i hverdagen, lære bort 
rullestolteknikk og forflytninger, planlegging og gjennomføring av aktiviteter og 
undervisning i avdelingen i samarbeid med pasienter og ansatte, samtaler vedr 
overgangen mellom sykehuset og hjemmet mm. Kvalifikasjoner de ønsker er blant 
annet: ha levd med ryggmargsskader over tid, mestre forflytninger, rullestolteknikk og 
andre aktiviteter i dagliglivet, være aktivt deltakende i samfunnet og gjerne være i jobb, 
kunne planlegge og gjennomføre undervisning, ha evne til å formidle motivasjon og 
mestring ut fra funksjonsnivå.  
Ønsker å lyse ut 40% stilling, og har diskutert om det kan være aktuelt å fordele på 2 
personer for å få inn ulik kompetanse. 
Innspill fra Brukergruppen: Viktig å finne en person som er kommet ett skritt 
videre i egen prosess, ikke for skadet og ikke for sprek, og ha evne til å se pasient og 
pårørende i tillegg til å kunne formidle egen erfaring. Kan det være lurt at personen 
som ansettes deltar på et likepersonskurs? Kan være smart å velge en som er i jobb. 
Både pluss og minus i å ansette 2 personer: Kan samarbeide og utfylle hverandre, men 
det blir bare en dag pr uke pr pers og da kan resultatet bli at det ikke blir noe av noe. 
Bodil takker for nyttige innspill. Stillingen vil bli lyst ut så fort som mulig. 

 

17/18 HC-parkering St.Olav (gammel sak) 

Utsettes til neste møte 
 

EVT. Tilføyelse til sakslista: sak 26/18: Mestringsveileder på RMS. Saken kom inn rett før 
møtet som en evt sak, men vi ønsker saksnummer på saken. Har også endret 
saksnummer på saken vedr HC-parkering St.Olav, da den har et saksnummer fra 
saksliste på møtet 12.06.18 (17/18) 

 

 
 
Saker til neste møte: 
 
Saker til neste dialogmøte: 


