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06800    
  

 

Referat brukergruppemøte  

Sted: Skype  

Tidspunkt: 01.12.2020, 11.00-13.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

21. januar.2021  11.00-15.00  Skype 

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 NHF 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 
Alexander Olsen Nevropsykolog og Forsker x  Sak 16/20 

Ingebjørg Mogård Kvalitetsrådgiver x  Sak 17/20 

Bodil Sørhøy Seksjonsleder x  Sak 18/20 

 
 

 Referat   

20/20 Godkjenning av referat fra møtet 20.10.20 og BU 22.10.20 
Møteref godkjent. Else-Norun Kvarner med på prosjektet til Alexander Olsen. 
Roy Staven jobber fram en sak vedr deltakelse i lederteam (Sak 4/20, fra dialogmøte 20.10.20) til neste 
dialogmøte  
Ref fra møter i BU tatt til orientering 
 

21/20 Oppnevning av brukerrepresentant til pasientforløp RMS 
Steinar Mikalsen deltar. Inger Ragna sender henvendelse til BU 
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 Referat   

22/20 2021 og pandemi- Hvordan organiserer vi møtene for å få gode diskusjoner, innspill til saker å ta opp, 
samarbeid med avdelingene og klinikken. (Ber om at hver enkelt forbereder seg og kommer med 
innspill. 
Savn å møtes fysisk og det er enighet om at vi må prøve å møtes utenfor St.Olav neste år dersom det ikke er 
mulig å møtes på sykehuset pga smittevernsreglene. Steinar Mikalsen tar kontakt med NHF og forhører seg om 
mulighet til å møtes i ett av deres lokaler. 
Sende en henvendelse til brukerorganisasjonene for å høre hvordan medlemmene har det under koronaen, er 
det noe som ønskes tatt opp i Brukergruppa? 
Inger Ragna sende ut en epost til avdelingssjefene i forkant av møtene for å etterspørre saker, og om de kan 
videreformidle kontakt med pasientene og høre ut om de har noe de ønsker tatt opp. 

23/20 Fellesmøte med BU og andre brukergrupper på St.Olav 
Steinar Mikalsen, Hilde Andresen og Inger Ragna Sivertsen deltar 

24/20 Utkast til mandat og retningslinjer for Brukergrupper i St.Olav 
Tas til orientering. Steinar lager utkast til spørreskjema for en brukerundersøkelse som kan legges fram for 
avdelingene for å høre om den kan gjennomføres. 
Opplæring av medlemmer i brukergrupper: Finnes et e-læringsprogram som Tora Rømo sender til Inger Ragna 
og legges i referatet: 
https://helse-midt.no/nyheter/2019/skal-du-vere-brukerrepresentant-ta-nettkurs 

Utkast - Mandat 

Brukergrupper BU 22.10.2020.doc
 

25/20 Møteplan 2021 

MØTEPLAN 

BRUKERGRUPPEN 2021.doc
 

Evt.  

  

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

https://helse-midt.no/nyheter/2019/skal-du-vere-brukerrepresentant-ta-nettkurs

