Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte

Tidspunkt:

11.06.2019, 11.00-15.00

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen)

Neste møte i
BG:

27. august. 2019 11.00-15.00 Lian

Navn:

Funksjon og virksomhet:

Steinar Mikalsen

Leder i BG, SAFO

x

Hilde Andresen

Landsforeningen for
slagrammede (LFS)

x

Ingvild Gregersen Myhre
Mette Nonseth
Else-Norun Kvarner
Roy Staven
Bjørn Skogstad
Inger Ragna Sivertsen

Blindeforbundet,
FFO
Foreningen for muskelsyke,
Foreningen for Kroniske
smertepasienter, FFO
Foreningen for muskelsyke,
SAFO
Klinikksjef, Klinikk for Fysikalsk
medisin og rehabilitering
Koordinator BG

Ikke
tilstede

Avd. for Ervervet hjerneskade, Kursrommet

Til stede

Sted:

x

ingmyh@online.no

x

mettelovise@gmail.com

x

Else.kvarner@kroniskesmerter.no
rosta.cara@gmail.com

x
x
x

Saker
16/19

Telefaks – E-post
Steinar.mikalsen@ntebb.no
917 00 948
hildandresen@hotmail.com
906 98 884

Bjorn.skogstad@stolav.no
inger.ragna.sivertsen@stolav.no

Frist

Gjennomgang og godkjenning av referatet
Godkjent med følgende kommentar: Årsrapporten sendes ut til alle
og er å anse som godkjent dersom ingen har kommentarer

Ansvar
Steinar M /Inger
Ragna
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Informasjon om prosjektmidler og dialog
Berit Brurok informerte om tildeling av penger (30 000) via
Extrastiftelsen til prosjektet «Brukerstyrt tilpasset fysisk aktivitet».
Prosjektet er et samarbeid mellom Fys.med (Berit Brurok),
Fysakkoordinator i Trondheimkommune (Liv Riseth), Senter for
helsefremmende forskning (Kjersti Grønning) og LARSTrøndelag/sentralt. Hovedfokus er bevegelseshemming, uavhengig
av diagnose, og aktivitet der brukerne er. Pengene er tenkt brukt til
en workshop/dialogmøte med aktuelle brukere for å høre hva som er
interessant for brukerne. Hvilke behov for aktivitet har brukerne.
Mangler detaljinformasjon om parkering, hvor kan man gå på WC,
etc. Trondheim kommune jobber med en hjemmeside hvor alt slikt
kan legges. Vil søke VI-stiftelsen om penger. Ønsker å initiere dr.
grad og master på temaet.
Berit oppfordrer Brukergruppen om å ta kontakt med sine
organisasjoner for å påvirke politikerne for å fjerne rammene for
aktivitetshjelpemidler. Årets budsjett er allerede brukt opp.
Forslag til representanter til Toril Skandsens brukerråd
Jeg vil be BG om å anbefale at også Elise Farstad Djupedal og Silje
Trygstad Bakås som representanter i mitt brukerråd for plager etter
lette hodeskader. Og se til at dette blir også sendt til Brukerutvalget
på St. Olav.
Vedtak: Brukergruppen anbefaler at foreslåtte kandidater godkjennes
som medlemmer i brukerrådet. Videresendes til Brukerutvalget.

Ansvar
Berit Brurok

Toril Skandsen
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Orientering vedr parkeringen ved RMS
Steinar Mikalsen har sendt følgende henvendelse til Kundesenteret på
Driftsservice: «Hei.
Brukergruppen ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering har
ved tidligere anledninger tatt opp parkeringssituasjonen for
bevegelseshemmede ved Ryggmargskadeavdelingen, Nevro øst.
Vi har tidligere uttrykt ønske om tidsbegrenset parkering utenfor
hovedinngangen til avdelingen. Dette fordi det er relativt stor pågang
på disse plassene, og inneliggende pasienter i denne gruppen kan
være innlagt over lengre tid og derved legge beslag på disse plassene i
uker og opptil måneder. Ved langtidsopphold mener vi man kan
finne plassering av bil andre steder.
I tillegg registrerer vi nå at stadig flere ansatte benytter sykkel eller
scooter til jobb, og det er jo positivt. Det negative er at det mangler
plass for alle syklene og de blir derved plassert også innpå
bilparkeringen. Rullestolbrukere har behov for god plass på siden av
bilen sin for å komme inn og ut – og dersom det er plassert sykler og
scootere der er parkeringsplassen ubrukelig. Det er opplevd dager
hvor omtrent alle sideplassene ved bilparkeringen er full av sykler og
scootere.
Det er et ønske å komme i dialog om disse problemstillingene. Hvor
ansvaret ligger er litt usikkert, men vi håper dere er behjelpelig med å
få i gang en prosess på dette.»

Ansvar
Steinar Mikalsen

Følgende svar fra St.Olav driftsservice:
«Emne: RE: Parkering / Frode
Hei
Beklager sent svar.
Vi skal se på muligheter for å gjøre tiltak på disse parkeringsplassene
torsdag i neste uke, og vi kommer tilbake til dere etter dette.
Kopi:
Parkeringsutvalget v/ Bjarne Vejle
Odd Asmussen, brukerrepr. for pasienter, pårørende og besøkende
på St. Olavs hospital Lise Connelly, vara brukerrepr. for pasienter,
pårørende og besøkende på St. Olavs hospital
Med vennlig hilsen
Frode Erlien
Kvalitetskoordinator v/
Bemanningssenteret og kundesenteret
St. Olavs driftsservice»
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Diskutere møte med inneliggende pasienter etter innspill på
dialogmøte.

Ansvar
Alle

02/19
Møte med inneliggende pasienter. Går det an å tilrettelegge for
at Brukergruppen kan møte pasienter i avdelingene? Hvordan
kan det i tilfelle organiseres?

Brukergruppen ønsker å komme i dialog med inneliggende pasienter,
og ønsker å drøfte med lederne alternative måter å få dette til på.
Slagforeningen har treffpunkt en gang pr mnd i peisestua, men
opplever at få pasienter kommer pga de er slitne på ettermiddagen.
Lian: positiv til at BG kan komme opp i avdelingen. Dette må planlegges
sammen med Seksjonsleder. Vurdere om det er mulighet for å ha en felles lunsj et
par ganger i året, og evaluere etter det.
RMS: passer nok best på ettermiddagen. Diskutere med seksjonsleder.
Konklusjon: Avdelingssjefene diskuterer med seksjonslederne og gir
tilbakemelding til Inger Ragna.

21/19

EVT 1
EVT 2
EVT 3

Inger Ragna tar kontakt med avdelingssjefene og etterspør
tilbakemelding. Det er ønskelig med en avklaring om praktisk løsning
til møtet 27 august, hvis mulig.
Diverse informasjon fra klinikken
Virksomhetsplanen: Klinikkledelsen er godt i gang med å lage den
overordnede planen for klinikken, litt for uferdig til å vise den enda,
men vil bli gjennomgått når den er ferdig. Hver avdeling vil på
bakgrunn av denne lage egne planer.
ForBedring2019: Svarprosent i klinikken 78%. generelt sett ingen
store endringer fra undersøkelsen i fjor, klinikken sett under ett. Det
er variasjoner innad i de forskjellige avdelingene og i de forskjellige
seksjonene. Størst nedgang er rapportert på engasjement og opplevd
lederadferd, størst bedring er rapportert på toppleders rolle i
pasientsikkerhetsarbeidet. Ellers små variasjoner. Det arbeides nå
med rapporten i de forskjellige avdelingene og seksjonene.
Resultatene er presentert i allmøter og det jobbes nå med å finne 2
bevaringspunkter og 2 forbedringspunkter det skal jobbes ekstra med
frem til neste undersøkelse i februar.
Bekymring rundt mangel på sykepleiere, spesielt på Lian. 4
nattstillinger er utlyst, alle vikariater og vi håper på å få dem besatt.
Søknadsfrist 16.06.19.
Observatør BU: Har purret tilbakemelding vedr dette, men har ikke
mottatt svar.
Pasientforløp: Fortsatt «på is»
Fagdag om rehabilitering, Nord universitet, Levanger
Brukergruppa kan dekke deltakeravgift for en person
Ønske om at Mari Olsen kommer og orienterer om sitt prosjekt
i brukergruppa
Vedr Brukerutvalget og referater:
Møte 23.01.19: Ligger saksliste i ESA, men ingen protokoll (Referat).
Dette møtet ligger ikke på Kilden/Stolav.no
Møte 27.02.19: Mangler protokoll på Kilden/Stolav.no
19.03.19 referatet foreligger, men med feil dato (27.02.19)
Vi etterlyser oppnevning av Roy Staven som medlem i vår
brukergruppe.
Vi etterlyser utnevning av observatør fra BU til vår brukergruppe.

Inger Ragna Sivertsen
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Saker til neste møte:
Saker til neste dialogmøte:
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