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Referat brukergruppemøte  

Sted: Skype  

Tidspunkt: 07.06.2021, 11.00-13.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG: 

18.08.2021  11.00-13.00  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@gmail.com 
906 98 884 

Anna Aavik 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS), SAFO 

 x 

a_aakvik@hotmail.no 

 
 

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 
 

Sigmund Gismervik 
Kst. Klinikksjef, Klinikk for 
Fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

 x Sigmund.Gismervik@stolav.no 

Inger Ragna Sivertsen Koordinator BG x  inger.ragna.sivertsen@stolav.no 
 
 

 Referat   
19/21 Referat fra møte i Brukergruppen 20.04.2020  

Godkjent uten merknad. Leders orientering er ønsket som fast  
Referat fra Brukerutvalget 18.05 Tora gjennomgikk referatet, tatt til orientering. 
 
 

20/21 Årsrapport NorScir v/Ann-Louise Pettersen 

07.06.2021 Møte i 

brukergruppen til utsendelse_NorScir_2020.pdf
 

Ann-Louise redegjorde for registerarbeid, hva er et medisinsk kvalitetsregister, deltakere, opprettelse av nordisk 
register og hva som kan hentes ut av opplysninger.(se vedlegg) Konklusjon: NorScir er et velfungerende 
kvalitetsregister med status 4A, noe som indikerer at det er gode data som leveres. 
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 Referat   
Evt  Steinar ønsker ny fast sak på sakslista: Leders orientering. 

 

 Steinar brukermedviker i utvikling av samtykkeskjema til dette prosjektet: 
 

From: Anne Lovise Nordstoga <anne.l.nordstoga@ntnu.no>  

Sent: Thursday, May 27, 2021 8:55 AM 

To: Sivertsen, Inger Ragna <Inger.Ragna.Sivertsen@stolav.no> 

Subject: RE: brukerutvalget 

 

Flott. Her er et kort sammendrag av prosjektet: 

 

I dette prosjektet ønsker vi å innhente helseopplysninger fra alle som blir henvist til Tverrfaglig 

poliklinikk,  rygg/nakke/skulder, på grunn av rygg- eller nakkesmerter. Hensikten med prosjektet 

er å bidra til bedre utgangspunkt for legene når de vurderer henvisningen som kommer inn og for 

å bedre kunne tilpasse behandlingen til den enkelte. Informasjonen vil bli innhentet via digitalt 

spørreskjema som blir sendt til pasienten (via SMS) når henvisningen mottas i klinikken. Vi 

ønsker også å se hvordan det går med deltakerne i prosjektet over tid ved å koble informasjon fra 

Norsk Nakke- og ryggregister. Vi har et mål om å starte innsamling av data til høsten slik at vi 

har god tid til å gjøre oss erfaringer før Helseplattformen skal innføres. 

Vi har i et tidligere prosjekt på Poliklinikken erfart at mange av deltakerne ikke leser eller forstår 

innholdet i samtykkeskjemaet/informasjonsskrivet. Vi ønsker derfor å involvere brukergrupper 

når vi skal utforme samtykkeskjemaet, slik at vi kan sikre oss at vi ordlegger oss på en god og 

klar måte. 

 

Hilsen Anne Lovise  
 

 Anna Aavik ser at hun får problemer med å delta i brukergruppa, og ønsker 
derfor å gå ut. Merete Tømmerdal har sagt seg villig til å være medlem. Inger 
Ragna sender henvendelse til Brukerutvalget for oppnevning.  

 
 

Evt 2.  Saker til neste møte: 
Parkering: oppfølging av sak i møte 18.05.21 (BU) 
Pakkeforløp/Standardiserte pasientforløp: Hva er forskjellen og hva finnes i de forskjellige 
avdelingene? 

 
 
Saker til neste møte: 
 
Saker til neste dialogmøte: 
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