Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte

Tidspunkt:

18.08.2020, 11.00-14.00

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen)

Neste møte i
BG:

17. oktober. 2020 11.00-15.00 Skype

Navn:

Funksjon og virksomhet:

Steinar Mikalsen

Leder i BG, SAFO

x

Hilde Andresen

Landsforeningen for
slagrammede (LFS), SAFO

x

Torbjørn Krogstad

Landsforeningen for
slagrammede (LFS), SAFO

Mette Nonseth
Else-Norun Kvarner

Foreningen for muskelsyke,
FFO
Foreningen for Kroniske
smertepasienter, FFO

Roy Staven

NHF

Tora Milda Rømo

Observatør fra Brukerutvalget

Bjørn Skogstad
Inger Ragna Sivertsen
Roland Stock

Ikke
tilstede

Skype

Til stede

Sted:

x

To-kro@hotmail.com

x

mettelovise@gmail.com

x

Else.kvarner@kroniskesmerter.no
x

Klinikksjef, Klinikk for Fysikalsk
medisin og rehabilitering
Koordinator BG
Fysioterapeut, Lian Sak 15/20

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

tora.romo@outlook.com

x
x

x

rosta.cara@gmail.com

Bjorn.skogstad@stolav.no

inger.ragna.sivertsen@stolav.no

Saker
14/20

Godkjenning av referat fra møte 03.03.20 og BU 16.06.20, Referat fra 09.06.20 godkjent, referatene

fra BU tatt til orientering.
Kommentar til Dialogmøtet: Resultat fra møtet om sammenslåing. Det ble besluttet å la begge
klinikkene bestå. Klinikksjefene ble bedt om å vurdere sambruk av stabsfunksjoner.
Kommentar til referat fra BU: Ser at Alexander Olsen står oppført med 4 nye prosjekt, hvor ElseNorunn Kvarner er oppnevnt som brukermedvirker og Hilde Andresen er vara. Brukergruppen
lurer på om dette er 4 separate prosjekt, eller om det er ett prosjekt som består av flere små?
Foreslår å invitere Alexander Olsen til neste møte for orientering. Inger Ragna tar kontakt med
Alexander for å få mer informasjon.
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Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Saker
15/20

Presentasjon av prosjekt app med bevegelsesmåler for oppfølging av trening/aktivitet til pasienter.
Roland Stock, fysioterapeut på Fys.med.Lian, ferdig med Dr.grad i 2019, orienterte om søknad om
innovasjonsmidler som er gjort til Forskningsrådet til et pilotprosjekt for å utvikle en treningsapp (i
kombinasjon med bevegelsesmåler) for slagpasienter. Pilotprosjektet tar sikte på å prøve ut appen, og tar
sikte på å finne muligheter og begrensninger i å registrere daglige aktiviteter samt aktiviteter under treningen
og gi feed-back. Hensikten er at pasienten kan trene hjemme, og få tilbakemelding via appen om treningen.
Appen prøves først på friske før den testes på pasienter. I pilotprosjektet skal ikke pasientene bruke appen
hjemme enda.
Hvorfor slagpasienter? Slagpasienter har en side av kroppen med nedsatt funksjon, og har ofte ikke full
effekt av treningsappene som finnes for funksjonsfriske. Vil også kunne brukes til for eksempel
parkinsonpasienter på sikt dersom den blir funksjonell og kan tas i bruk.
Dersom pilotprosjektet er vellykket vil appen bli utprøvd på slagpasienter i et ordinært prosjekt.
Det vil i hovedsak være fokus på føttene, hånd blir for komplisert.
Det vil bli mulig å trene hjemme og få tilbakemelding. Dette kan også virke motiverende for å trene hjemme.
En ser ofte at treningsviljen dabber av når pasientene kommer hjem.
Prosjektet er et samarbeid mellom 2 ansatte på NTNU og St.Olav ved Roland Stock. Det er ikke krav til
brukermedvirkning for å få godkjent søknaden, men det er beskrevet involvering av brukergruppen i
søknaden. Roland Stock tar kontakt for nærmere presentasjon og informasjon nå de vet om de får penger til
pilotprosjektet.

Evt

Forslag fra observatør i BU, Tora Rømo, om å invitere ansatte i pasient og brukerombudet for å informere i
Brukergruppen. De hadde hatt en interessant informasjon i BU.

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