
  
 

Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 

 REFERAT  

 

1Side 1 av 2 

Brukergruppen      
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06800    
  

 

Referat brukergruppemøte  

Sted: Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder (Møterom 2 etg)  

Tidspunkt: 03.03.2020, 11.00-15.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

28 april. 2020  11.00-13.00  Avd. for ervervet hjerneskade, 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), 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 
 
 
 

 Saker    

06/20 Godkjenning av referat fra møte 28.01.20 og BU 29.01.20 og 25.02.20 

Referat fra 28.01.20 godkjent, referatene fra BU tatt til orientering. 

07/20 Årsrapport 

Årsrapporten godkjennes etter at Inger Ragna kvalitetssikrer punktet om brukermedvirkning med 
Ingunn Haus og Hilde Andersen 
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 Saker    

08/20 Gamle saker: Stua på RMS, parkering utenfor Nevro-Øst 

 Vigdis Strand informerer om planer om å ta i bruk deler av stua på RMS til bruk for velferdsteknologi. 
Evt skjerme av en del av stua med en fleksibel skillevegg. Stua brukes lite, og dette kan være med på å få 
til mer samlingspunkt i avdelingen.  

 Prøver å finne midler til å male og gjøre det litt mer trivelig. Bodil Sørhøy sjekker muligheter. 

 Spes.pes, ergoterapeut og fysioterapeut utreder muligheter for å få dataspill og annet utstyr som kan 
brukes i treningen. 

 Vet ikke om vi finner penger, men det sjekkes ut, tenker kreativt. 
 

Innspill fra brukergruppa: 

 Alt som gjør at folk samles er positivt 

 Kan det søkes ekstramidler eller andre eksterne om penger? 
 
Parkering Nevro-øst: 

 Skrive en henvendelse til brukerutvalget vedr manglende tilbakemelding på saken vedr tidsavgrensning på 
parkeringen utenfor Nevro-Øst. Ansvarlig: Inger Ragna Sivertsen 

09/20 Diverse: Forskningsprosjekter, intern rutine for oppnevninger 
Se vedlagt liste for oversikt over pågående prosjekter. 
Brukergruppen etterlyser status i prosjektet som ble igangsatt av Berit Brurok vedr samhandling og 
opplæring i kommunene. 

10/20 Diverse fra Lian, informasjon om pasientforløp, endringer i pasientgruppen mm. 
Lene Stene Salberg orienterte om diverse fra Lian: 
Koronavirussituasjonen, tar mye av tida akkurat nå. Innskjerping av rutiner 
Pasientforløp: orienterte om nytt forløp for utredning av bevissthetsforstyrrelser og pakkeforløp slag del2 
Rehabilitering. 
Opplever en endring i pasientgruppen til flere pasienter med sammensatte og komplekse behov. 
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Evt. 1 
 

 

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


