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Referat brukergruppemøte  

Sted: Avd. for Ervervet hjerneskade, Kursrommet 

Tidspunkt: 30.01.2019, 11.00-15.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

05. mars. 2019  11.00-15.00  Poliklinikken 

Navn: Funksjon og virksomhet: T
il 

st
ed

e 
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k
e 
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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 

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  Frist Ansvar 

01/19 Gjennomgang og godkjenning av referatet 
Referat fra 28.11.18 gjennomgått og godkjent 
Referat fra 18.12.18 tatt til orientering. Roy Staven orienterte 
om endring av leder i Brukerutvalget. Inger Ragna Sivertsen 
ønsker å endre dato på møtet i juni pga at det kolliderer med et 
nettverksmøte, dette gjelder også for Else-Norun Kvarner. Vi 
endrer fra 12.06 til 11.06. Møteplanen oppdateres og legges 

ved. 

ÅRSPLAN 

BRUKERGRUPPEN 2019.doc
 

 Steinar M /Inger 
Ragna 
 

02/19  Valg av leder og nestleder for 2019 
Gjenvalg av Steinar Mikalsen som leder, og Hilde Andresen 
som nestleder. 

 Inger Ragna 
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 Saker  Frist Ansvar 

03/19 Budsjett og regnskap for 2018  
Gjennomgått og tatt til orientering. Honorar til leder og 
nestleder bør spesifiseres i oversikten i årsrapporten. 

  

04/19 Representant i gruppa arealplanlegging 
Brukergruppen har vært invitert til å delta i gruppa som jobber 
med arealplanlegging for evt nytt bygg på Øya. På grunn av at 
møtene starter kl 08.00 og det er vanskelig å møte så tidlig., har 
ingen møtt. Brukergruppen ønsker å få utkast til Rapport 
tilsendt og kan komme med en uttalelse som kan medtas i 
rapporten. 

  

05/19 Litt info fra klinikken 
Utgikk da pasientforløp og årsrapport ble prioritert. HMS-
rapport vedlegges 

 Inger Ragna 

06/19 Årsrapport 2018 
Årsrapporten ble gjennomgått og det ble gjort noen endringer. 
Arbeidet fortsetter. 

  

07/19 Revidert pasientforløp på Avd. for Ryggmargsskade 
(RMS) 
Bodil Sørhøy informerte om pågående revisjon av 
pasientforløp på RMS. 3 forløp er samlet i ett. Viktig at alle 
pasienter får tilnærmet samme behandling uansett hvilken 
behandler du får. Forutsigbarhet er viktig. Lagt opp planmøter 
som faste hendelser hver 3 uke. Alle fagspesifikke 
retningslinjer er oppdatert (kvalitetssikring). Brukergruppen 
synes forløpet ser greit ut. Innspill: Bør pårørende komme mer 
fram/bli mer synlig i forløpet? Bodil tar med seg innspillet. 
Nå blir utfordringen å følge forløpet. Brukergruppen ønsker at 
Bodil skal komme tilbake til høsten og informere om hvordan 
til fungerer. 
 

 Bodil Sørhøy 

 
 
Saker til neste møte: 
 
Saker til neste dialogmøte: 


