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Brukergruppen      

Klinikk for Fysikalskmedisin og 
Rehabilitering 

St.Olavs Hospital HF 

Vådanveien 39 
7024 TRONDHEIM 

Tlf :   
 

06800    
  

 

Referat brukergruppemøte  

Sted: RMS 

Tidspunkt: 08.06.2022, 11.00-14.30 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG:  

29.08.22 11.00-14.30, Avd. for ervervet hjerneskade, Lian (Vådanvegen 39) 

Navn: Funksjon og virksomhet: T
il 

st
ed

e 

Ik
k
e 

ti
ls

te
d

e 

Telefaks – E-post 

Else-Norun Kvarner (Leder) 
Trondheim Revmatikerforening, 
FFO 

x  Else.kvarner@gmail.com 

Jan Otto Selnes (Nestleder) 
Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde, SAFO 

x  jaotts@online.no 

Robert Vevang 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS), SAFO 

 x robert.vevang@yahoo.no 

Merethe Tømmerdal 
Landsforeningen for 
slagrammede (LFS), SAFO 

x  

merethetrym@gmail.com  

 
 

Mette Nonseth 
Revmatikerforeningen, 
FFO 

x 
 

 mettelovise@gmail.com 

Lars Bruun Foreningen for muskelsyke, NHF x  
 
lars.bruun@ntebb.no 

 

Frode Wærøy Observatør fra Brukerutvalget x  
 
fwaroy@gmail.com 
 

Geir Bråthen 
Kst. Klinikksjef, Klinikk for 
Fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

 x geir.brathen@stolav.no 

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

 Referat   
17/22 Leders orientering/generelle betraktninger: 

Ingen ny info. 
Forskningsprosjekter: 
Else-Norun er spurt om å være brukerrepresentant i Toril Skandsens nye prosjekt vedr hodepine etter 
hodeskade 5 år etter skaden. Samarbeidsprosjekt med Personskadeforeningen. Søknadsfrist 01.06.22 
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 Referat   
18/22 Referat fra møte i Brukergruppen 28.04.22  

Godkjent.  
Referat fra Brukerutvalget St.Olav 26.04.22 og 13.05.22 
Tatt til orientering 
Det presiseres at referatene fra BU er en protokoll og ikke et referat, derfor vil de ikke bli mer utfyllende. 
Representanter fra brukergruppene på St.Olav er velkommen til å være observatører på møtene i BU. Dersom 
noen ønsker det, ta kontakt med Hilde Aareskjold, sekretær i BU og avtal på forhånd: 
hilde.aareskjold@stolav.no.  

19/22 Gjennomgang av mandat for brukergrupper på St.Olav 
Gjennomgås og sammenlignes med vårt mandat på neste møte for å se at vårt er i overenstemmelse med det 
overordnede. Begge mandatene sendes ut med referatet. Mandatet for vår brukergruppe harmonerer bra med 
BU. Endre avsnittet om honorering. Fjerne beløp og kun skrive honoreres etter gjeldende satser for St.Olav. 
 
Nok en gang er tema hvordan gjøre kjent for inneliggende pasienter at Brukergruppen finnes. Vi blir enige om 
å reviderer brosjyren for brukergruppen, og sørge for at denne blir lagt i informasjonspermen på 
pasientrommene. Brosjyren sendes ut med neste innkalling og settes på sakslista på neste møte.  
 
Else-Norun lager en sak til neste møte vedr hvordan få brukerorganisasjonene som har tilknytning til våre 
avdelinger mer på banen. 

20/22 Angående oppnevninger av brukerrepresentanter 
Til brukergruppene 
Brukerutvalget ved St. Olavs hospital har merket seg en tendens til at enkelte brukerrepresentanter foreslås til 
flere ulike oppnevninger. Brukerutvalget ønsker å sikre bred brukermedvirkning og oppfordrer derfor til at 
man i størst mulig grad tilstreber å spre oppnevningene på flere personer og at man har fokus på å slippe til nye 
brukerrepresentanter. 

Vi oppfordrer brukergruppene til å bruke aktuelle organisasjoner/paraplyorganisasjoner på området man skal 
oppnevne brukerrepresentanter fra for å få forslag til kandidater. 

Med vennlig hilsen 
 
Hilde Aareskjold 
Rådgiver kvalitet og virksomhetsstyring 
Sekretær for Brukerutvalget St. Olav 
Avdeling for virksomhetsstyring 
St. Olavs hospital 
Tlf. 907 09 775 
 
Kommentarer fra BG: 
Enig i at det bør være bred medvirkning. Opplever ofte at eposter om brukerrepresentanter ikke kommer ut til 
medlemmene, at de ikke videresendes fra fylkeslederne. Alle medlemmene i vår BG oppfordres til å ta kontakt 
med egen organisasjon og oppfordre medlemmene til å stille som brukerrepresentanter. Noen organisasjoner er 
flinke til å ta tak, andre videresender ikke forespørselen. Det kan også være vanskelig å rekruttere nye, spesielt 
de yngre medlemmene. 

mailto:hilde.aareskjold@stolav.no
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21/22 Krigen i Ukraina – konsekvenser for avdelingene? 

Det er krig i Ukraina og det kommer mange flyktninger. Ser det begynner å gå opp for dem hva Norge tilbyr og 
de som har kommet allerede rapporterer om at her FÅR MAN ALT! Og mange sliter med helseproblematikk 
allerede, og Norge har bestemt at vi skal ta imot 550 pasienter som er krigsskadet. 
  
Hvilke konsekvenser tror en dette får for avdelingene? Hvilke planer er lagt/legges for dette? Følger det ekstra 
penger med disse pasientene? 
 
Ingen i vår klinikk har hørt noe konkret vedr. dette. Etter forslag fra observatør i BG, sendes spørsmålet videre 
til BU v/Hilde Aareskjold. 
 
 

Evt. 2 saker meldt av Jan Otto Selnes: 
Sak 1: vedr forskjell på oppholdslengde mm mellom helseregionene settes på sakslista på dialogmøtet 
i oktober 
Sak 2: vedr måltider på avd for Ryggmargsskader, sendes direkte til avdelingen ved avd.sjef. 

 
 
Saker til neste møte: 
Gjennomgang av brosjyren for Brukergruppen 
Sak til møtet i desember:  
Invitere brukerorganisasjonene: sak: manglende rutiner for videresending av informasjon. 


