Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering

REFERAT
Referat brukergruppemøte

Tidspunkt:

20.04.2021, 11.00-13.00

Referent:

Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen)

Neste møte i
BG:

07.06.2021 11.00-13.00 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

x

Tora Milda Rømo

Observatør fra Brukerutvalget

x

Inger Ragna Sivertsen

mettelovise@gmail.com

x

NHF

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:

Else.kvarner@kroniskesmerter.no
rosta.cara@gmail.com
tora.romo@outlook.com
x

x

Sigmund.Gismervik@stolav.no

inger.ragna.sivertsen@stolav.no

Referat
15/21

Referat fra møte i Brukergruppen 03.03.2020
Godkjent uten merknad.
Referat fra Brukerutvalget 23.03 Tora gjennomgikk referatet. Veileder for digital
brukermedvirkning kommer (sak (12/21) sak vedr fremkommelighet på vinteren fra
2019 er purret. HP- utsatt til april-22 - litt opprør i trøndelag – Det oppleves som at
det er mye hemmelighold. Referatet tas til orientering.
Sak til neste møte: Ønsker at Sigmund Gismervik orienterer om kontaktlegeordningen.
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ENABLE KICK OFF v/Roy Staven
Vi som var oppnevnt til å delta på ENABLE KICK OFF Kliniskakademisk Gruppe var med
på nettmøte 12.03.21 kl 1230. Kan tenke meg at vi snakker litt om den opplevelsen begge to.
Roy staven stiller spørsmål: mye informasjon på kort tid. Bruker representasjon i slike
prosjekt, hva er intensjonen for forskerne. For å utløse penger? - Følte seg lite
inkludert. Opplevde det som et informasjonsmøte var tilhører, ikke deltaker. Bør gi
tilbakemelding til forskerne om at vi ønsker r eell medvirkning. Blir oppnevnt , men
hører ofte ikke mer i etterkant. Else-Norun Kvarner deltok som representant fra
smerteforeningen på Kick-off og hun opplevde at det var meningen at det skulle være
et kick-off før oppstart av prosjektet. Tar ofte tid fra kick-off til prosjektet starter
Vi blir enige om å formulere en sak til Brukerutvalget vedr. deltakelse i
forskningsprosjekt, og intensjonen med denne deltakelsen. Roy lager noen spørsmål
vedr Brukermedvirkning i forskningsprosjekter som sendes til Brukerutvalget.
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Sak fra Trønderavisa: Demokrati i trøbbel v/Roy Staven
Her beskrives pakkeforløp i helse og omsorg. Eks. Et pakkeforløp er et nasjonalt standardisert
pasientforløp, der intensjonene er å sikre pasienters rettigheter, motvirke tilfeldigheter i behandling
og sikre kunnskapsbasert praksis. Problemet er at standardiseringen begrenser det faglige skjønn og
relasjonen mellom fagperson og den som skal ha hjelpen. Det er fare for at kart og terreng ikke
stemmer. Ønsker å utfordre Lene Stene Salberg og Vigdis Strand til å si noe om styrker og svakheter
med pakkeforløp.
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Årsrapport.
Vi gjennomgikk årsrapporten og ferdigstilte. Sendes ut til medlemmene med frist til onsdag 21.04.21
for å komme med tilbakemelding. Sendes deretter til Brukerutvalget.

Evt

Saker til neste møte:
Kontaktlegeordningen
Saker til neste dialogmøte:

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

Tlf :

06800

