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Referat brukergruppemøte  

Sted: Skype  

Tidspunkt: 28.10.2021, 10.00-12.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG:  

08.12.2021  11.00-13.00 , Dialogmøte 13.00-15.00. Blårommet, Lian 

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 

Merethe Tømmerdal 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS), SAFO 

x  

merethetrym@gmail.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 
 

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 
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 Referat   
25/21 Leders orientering/generelle betraktninger: 

Nyvalg i januar og både Steinar Mikalsen og Hilde Andresen ønsker å gå ut av brukergruppen fra 
2022. Hilde Andresen har meldt inn Robert Vevang som aktuell kandidat fra slagforeningen. Det har 
vært mindre aktivitet i brukerorganisasjonene under pandemien. Slagforeningen har blandet 
erfaringer med samarbeidet med Lian. Opplever det er vanskelig å komme inn på Lian, det skjedde 
noe etter flyttingen fra Munkvoll. Føler de ikke er velkommen. Savner kontakt med avdelingen. Mye 
fine ord om samarbeid, men lite handling. Tidligere fikk de telefoner om likemannsarbeid, men det 
har nesten ikke skjedd siden flyttingen (dette handler ikke om pandemi, var slik før pandemien også). 
Mener det er personavhengig, hvem som kjenner oss og vet hva som kan gjøres. 
RMS avlyste møter vedr Virksomhetsplan. Mestringsveileder har sagt opp sin stilling, vanskelig å 
gjøre noe på en dag pr uke? 
Steinar oppfordrer medlemmene til å etterspørre hovedorganisasjonene om brukerrepresentanter 
som har tilknytning til avdelingene når det skal nye inn i Brukergruppa. Trafikkskadeforeningen 
ønsker å delta, Hilde sjekker om de har aktuelle kandidater. 
 
Prosjekt: Steinar: Annettes prosjekt er kommet langt, og skal ferdigstilles i løpet av 2022. Skal holde 
en orientering i brukerutvalget om det å være brukermedvirker i store prosjekt. 
 
SMS-innkalling fra sykehuset: blandede erfaringer med denne ordningen. Merete har god erfaring. 
Steinar fikk totalt 40 meldinger med innkallinger og avlysninger av et ACT-kurs. Opplevdes veldig 
forvirrende. Ta opp dette på dialogmøtet. Tora tar dette opp i brukerutvalget. 
 
Hilde har flere ganger opplevd at hun ikke har fått honorar ved deltakelse i forskningsprosjekter. 
 

26/21 Referat fra møte i Brukergruppen 18.08.21  
Godkjent.  
Referat fra Brukerutvalget 20.09.21 og 21.10.21  
Tatt til orientering. Kommentar: Utendørstilgjengelighet (sak 92/21) omhandler blant annet 
tidsbegrensning på HC-parkeringen på maks 3 timer. (jfr  sak vi har meldt BU 08/15). 

27/21 Forberedelse til dialogmøte 08.12.21 

 ACT-grupper på poliklinikken– orientering om tilbudet 

 Pakkeforløp/standardiserte pasientforløp – hva er forskjellen, hva finnes i de forskjellige 
avdelingene 

 Kontakten med avdelingene når koronaen er over:  
o Konstruktivt samarbeid framover 
o Hvordan få til likemannsarbeidet i praksis 

o Hvordan få formidlet at likemannsarbeidet finnes 

 SMS-innkallingen: Steinar sender et skriv som legges med innkallingen. 

 Tilbakemeldinger til Brukergruppen – utenom dialogmøtene 

28/21 Møte med hovedorganisasjonene i desember?: 
Saken utsettes til neste møte. 
 

Evt.   

 
 
Saker til neste møte: 

Brukergruppemøte fra 11-13, Dialogmøte fra 13-15. 
Møteplan 2022 



  
 

Brukergruppen v/Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 

 REFERAT  

 

3Side 3 av 3 

Brukergruppen      

Klinikk for Fysikalskmedisin og 
Rehabilitering 

St.Olavs Hospital HF 

Vådanveien 39 
7024 TRONDHEIM 

Tlf :   
 

06800    
  

 

Møte med hovedorganisasjonene 

 


