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Referat brukergruppemøte  

Sted: Avd. for Ervervet hjerneskade, Lian Kursrommet  

Tidspunkt: 28.01.2020, 11.00-15.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

03 mars. 2020  11.00-13.00  Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder 

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), SAFO 

x  
hildandresen@hotmail.com 
906 98 884 

Torbjørn Krogstad 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS), SAFO 

x  
To-kro@hotmail.com 
 
 

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 SAFO x  
rosta.cara@gmail.com 
 

Tora Milda Rømo Observatør fra Brukerutvalget x  
tora.romo@outlook.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 
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 Saker    

01/20 Konstituering av ny brukergruppe 

Vi takker Ingvild Gregersen for innsatsen i Brukergruppen, og ønsker nytt medlem: Torbjørn 
Krogstad velkommen. Torbjørn representerer Landsforeningen for slagrammede, og SAFO. Han 
er pårørende til en slagrammet sønn. Vi ønsker også ny observatør fra Brukerutvalget, Tora Rømo, 
velkommen. Hun representerer FFO i Brukerutvalget på St.Olav. 
Brukergruppen valgte leder og nestleder: 
Steinar Mikalsen fortsetter som leder, og Hilde Andresen fortsetter som nestleder. 
 
Det ble oppdaget en feil i sak 07/20 i Brukerutvalget, vedr medlemmer i vår Brukergruppe, og 
følgende e-post ble sendt til sekretær i BU, Kirsten Aune: 
Hei, 
Vi hadde møte i vår brukergruppe i går, og gjennomgikk sakslista til møtet dere skal ha i dag. Det 
er feil i sak 07/20 vedr medlemmer i vår Brukergruppe. Jeg sender deg en oversikt over status pr 
01.01.20: 
Steinar Mikalsen, SAFO, gjenvalg 
Hilde Andresen, SAFO, gjenvalg 
Mette Nonseth, FFO, gjenvalg 
Eles-Norun Kvarner, FFO, gjenvalg 
Roy Staven, SAFO, gikk over fra å være observatør fra BU til å bli medlem i vår brukergruppe 
medio-19, og han fortsetter i 2020. 
Torbjørn Krogstad, SAFO, nytt medlem fra 2020 
Tora M. Rømo, observatør fra Brukerutvalget (fra november 2019)  
Inger Ragna Sivertsen, koordinator fra klinikken.  
 

02/20 Orientering om oppstart av arbeid for utredning av sammenslåing av klinikker  
Klinikksjef Bjørn Skogstad, skal gå av med pensjon 01.07.20. I den forbindelse ønsker direktøren å 
utrede om klinikkstrukturen skal være som den er i dag, eller om klinikker skal slås sammen til 
større enheter. Det er satt ned arbeidsgrupper både i Klinikk for Fysikalsk medisin og 
rehabilitering og i Nevroklinikken for å utrede om det er hensiktsmessig med en sammenslåing  
eller ikke. Rune Wiset er leder for arbeidsguppa, og Heidi Magnussen er leder for prosessen. Det 
som skal utredes er fordeler og ulemper med en sammenslåing. Faget blir en viktig faktor i 
vurderingene. Beslutning skal tas rundt 1 mars. Brukergruppa tar orienteringen til etterretning, og 
ønsker fortløpende orientering. 

03/20 Godkjenning av referat fra møter 19.11.19 og 03.12.19 

Referatene godkjennes med følgende kommentar: Sak 34/19: Lene Stene Salberg ønsker å se på 
saken før Hilde Andresen gjør mer. 
Referat fra BU 27/11 og 16/12-19 tas til orientering. 
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04/20 Oppnevning av brukerrepresentanter 
Steinar orienterte om e-post sendt til BU vedr oppnevning av brukerrepresentanter (Byråkratisk). Se under: 

-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Aune, Kirsten <Kirsten.Aune@stolav.no> 
Sendt: mandag 9. desember 2019 13.16 
Til: Mikalsen, Steinar <Steinar.mikalsen@ntebb.no> 
Kopi: Halvard Kjeelås <h-kjel@online.no>; Anne Lein <anne@hjelme.net> 
Emne: RE: Oppnevning av brukerrepresentanter 
 
Vi er klar over problemstillingen - Brukerutvalget har retningslinjene til revisjon. 
 
Ved oppnevning av brukerrepresentanter er brukerutvalget nødt for å kontakte 
brukerorganisasjonene. Noen ganger kan dette ta tid. 
 
Forskningsprosjekt - så må ansvarlige for prosjektene dyktiggjøres i å søke om 
brukerrepresentanter i riktig. Dette har brukerutvalget tatt opp med felles forskningsråd 
st.olav/ntnu. 
 
For Brukerutvalget St. Olavs hospital 
 
Med hilsen 
Kirsten Aune 
Sekretær Brukerutvalget 
St. Olavs hospital HF 
Universitetssykehuset i Trondheim 
Mobiltelefon 970 83 403 
Kirsten.aune@stolav.no<mailto:Kirsten.aune@stolav.no> 
 
 
From: Steinar Mikalsen <steinar.mikalsen@ntebb.no> 
Sent: Monday, November 25, 2019 2:02 PM 
To: Aune, Kirsten <Kirsten.Aune@stolav.no> 
Cc: Sivertsen, Inger Ragna <Inger.Ragna.Sivertsen@stolav.no>; Skogstad, Bjørn 
<Bjorn.Skogstad@stolav.no>; 'Kristian Lian' <Kristian.Lian@nhf.no> 
Subject: Oppnevning av brukerrepresentanter 
 
Til Brukerutvalget v/sekretær. 
Brukergruppen ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering har en liten kommentar til 
nye retningslinjer for oppnevning av brukerrepresentanter - sak 70/19 i Brukerutvalget. 
 
Vår erfaring etter en god del oppnevninger i klinikken er at det ofte er kort tid fra en søknad 
ferdigstilles, til det meldes behov for brukermedvirkning, og søknadsfristen. Flere ganger har 
vi måttet melde inn brukerrepresentant med forbehold om godkjenning i Brukerutvalget. 
Med nye retningslinjene på hele ni kulepunkter som må oppfylles, er vi redd for at god 
forskning kan gå tapt i et stort byråkrati fordi brukermedvirkning ofte er avgjørende for å 
tildelt midler. Det finns kanskje en praktisk tilnærming til dette? Har FFO og SAFO vært 
involvert i utformingen av retningslinjene? 

mailto:Kirsten.Aune@stolav.no
mailto:Steinar.mikalsen@ntebb.no
mailto:h-kjel@online.no
mailto:anne@hjelme.net
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 Saker    

 
Mvh 
Steinar Mikalsen 
Leder Brukergruppen 
 

05/20 Årsrapport 
Utsettes til neste møte. Årsrapport fra 2018 vedlegges epost som sendes ut med referatet. 
 

Evt. 1 
 

Møteplanen for 2020, endring av datoer 
Møtet som var satt opp 25.08, flyttes til 18.08 
Møtet som var satt opp 27.10, flyttes til 20.10 

MØTEPLAN 

BRUKERGRUPPEN 2020.doc
 

Evt. 2 Lianplanen 
Hvorfor er det ikke tilsvarende plan på RMS? Settes som sak på Dialogmøtet 

Evt. 3 Hvordan går det med revisjon av pasientforløpene? 
Etterlyse informasjon  

Evt. 4 Fellesbilde av Brukergruppen 
Organisere med Geir Arne Skogstad å ta bilde på neste møte 03.03.20 

Evt. 5 Brukerrepresentant i Forskningsprosjekt 
FFO arrangerer kurs for sine medlemmer. Else-Norunn Kvarner har deltatt og anbefaler kurset: 
FORMI (Oslo universitetssykehus) 
Kontaktperson: Astrid Torgersen Lunestad; konsulent – administrasjon – brukermedvirker. Tel: 
41106556 
e-post: aslune@ous-hf.no 

 
 
Saker til neste møte: 
 
Saker til neste dialogmøte: 
Lianplanen 
Hvorfor er det ikke tilsvarende plan på RMS? Settes som sak på Dialogmøtet 


