Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte

Tidspunkt:

03.03.2021, 11.00-13.00

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen)

Neste møte i
BG:

20.04.2021 11.00-15.00 Skype

Navn:

Funksjon og virksomhet:

Steinar Mikalsen

Leder i BG, SAFO

x

Hilde Andresen

Landsforeningen for
slagrammede (LFS), SAFO

x

Anna Aavik

Landsforeningen for
slagrammede (LFS), SAFO

Mette Nonseth
Else-Norun Kvarner

Foreningen for muskelsyke,
FFO
Foreningen for Kroniske
smertepasienter, FFO

a_aakvik@hotmail.no

x

mettelovise@gmail.com

x

Else.kvarner@kroniskesmerter.no

NHF

x

Tora Milda Rømo

Observatør fra Brukerutvalget

x

Inger Ragna Sivertsen

Kst. Klinikksjef, Klinikk for
Fysikalsk medisin og
rehabilitering
Koordinator BG

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

x

Roy Staven

Sigmund Gismervik

Ikke
tilstede

Skype

Til stede

Sted:

rosta.cara@gmail.com
tora.romo@outlook.com
x

x

Sigmund.Gismervik@stolav.no

inger.ragna.sivertsen@stolav.no
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Referat fra møte i Brukergruppen 11.02.2020
Godkjent uten merknad.
Referat fra fellesmøte Brukerutvalget/Brukergruppene ved St.Olav
Tora gjennomgikk referatet. Hun sjekker hvordan Lærings og mestringssenteret er organisert i St.Olav.
Organiserer de opplæring for de fleste klinikkene?
Årsrapporten fra Brukerutvalget tas til orientering.
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Revidert mandat for Brukergruppene ved St.Olav
Gjennomgikk mandatet.
Kommentar til punktet Oppnevning/konstituering/funksjonstid:

Det er ønskelig at medlemmene i brukergruppen representerer de organisasjoner som er brukere av tjenesten ved
klinikken. Bør alltid være minst en representant for hoveddiagnosegruppene representert i klinikkens
brukergruppe til enhver tid. Ellers kan andre med brukererfaring være medlemmer.
Det diskuteres om det burde opprettes en «Brukermedvirkningsbase» som det kan rekvireres
medlemmer til brukergrupper, forskningsprosjekter etc fra. Funksjon for en slik base kan være:
Opplæring av brukermedvirkere, rekruttering av nye. Burde SAFO og FFO samarbeide mer rundt
dette?
11/21

Referat fra Fellesmøtet i desember
Fellesmøte
14.12.2020 - notater.pdf

12/21

Steinar refererte kort fra møtet. Se ellers referat vedlagt
Orientering om digitalt brukermedvirkningskurs og webinar om brukermedvirkning i forskning
(Tidligere utsendt).
Digitalt kurs
brukermedvirkning.docx

13/21

Oppfordrer alle medlemmene i brukergruppa å ta kursene. (se vedlegg)
Brukermedvirkning- saksfremlegg til dialogmøte med klinikkledelsen
BRUKERMEDVIRKNI
NG_innspill fra Roy.docx

14/21

Evt

Er for så vidt fornøyd med kommunikasjonen med ledelsen gjennom dialogmøtene, men alt kan bli bedre.
Innlegget fra statsforvalteren var rettet mot brukermedvirkning i kommunal forvaltning.
Årsrapport 2020
Vi gjennomgikk årsrapporten så langt. Kommentarer:
Gi tilbakemelding til Inger Ragna om aktiviteter dere deltar i
Budsjett for 2020 ikke brukt opp pga minimalt med reisevirksomhet
Steinar og Inger Ragna «møtes» og ser på layout
Fjerne innholdsfortegnelse, enige om at rapporten forenkles fra neste år
Fjerne tabell på oversikt over saker som er tatt opp (s 8)
Brukermedvirker i Roland Stocks prosjekt: A Smart Mobile App to facilitate rehabilitation of stroke
patients
Greit at hele brukergruppa står som brukermedvirkere i prosjektet

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

2Side 2 av 2
Brukergruppen
Klinikk for Fysikalskmedisin og
Rehabilitering
St.Olavs Hospital HF
Vådanveien 39
7024 TRONDHEIM

Tlf :

06800

