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Brukergruppen      

Klinikk for Fysikalskmedisin og 
Rehabilitering 

St.Olavs Hospital HF 

Vådanveien 39 
7024 TRONDHEIM 

Tlf :   
 

06800    
  

 

Referat brukergruppemøte  

Sted: Blårommet, Lian 

Tidspunkt: 29.08.2022, 11.00-14.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG:  

05.10.22 13.1515.00, RMS (Dialogmøte fra 11.00-13.00) 

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   
22/22 Leders orientering/generelle betraktninger: 

Ingen ny info. 
Forskningsprosjekter: 
Ingen ny info 

23/22 Referat fra møte i Brukergruppen 08.06.22  
Godkjent.  
Referat fra Brukerutvalget St.Olav 10.06.22 
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.  
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 Referat   
24/22 Revisjon av brosjyren for brukergruppen 

Ønsker en endring på forsiden av brosjyren: Tøff i trynet - mot til å medvirke endres til: Din stemme er viktig, 
- rett til å medvirke 
- Brukermedvirkning 
De som er tilstede på møtet ønsker at telefonnummer til flere av medlemmene bør stå i brosjyren. Vi blir enige 
om å ta med telefonnummer til alle, så diskuterer vi det videre på neste møte. Endring i selve brosjyren: 
Klinikkens kvalitetsrådgiver er koordinator..... endres til klinikkens administrasjonskoordinator er..... 

25/22 Hvordan få brukerorganisasjonene mer på banen? 
Else-Norun har laget noen spørsmålsstillinger i fht brukerorganisasjonene og involvering: 
 
Først og fremst hva er det vi ønsker oss av organisasjonene? 
Hvor mange og hvem er organisasjonene (Navn)? 
Hva trenger de og oss for å få kunne komme inn på avdelingen, får de lov og er ønsket inn? 
Har organisasjonene (tilstrekkelig) ressurser og opplæring til dette (likepersoner og brukerrepresentanter)? 
Hvor stopper evt et samarbeid opp? 
-oss, avdelingen, styrene hos organisasjonene? 
 
Invitere til et infomøte/samarbeidsmøte? 
-Da ikke bare styrene, men også likepersoner og brukerrepresentanter 
 
Hvem skal organisere dette? 
 
Kommentarer fra BG: 
Det var så få tilstede på møtet at vi tar opp problemstillingen på et seinere møte. Alle må tenke gjennom og 
komme med refleksjoner rundt spørsmålene. Når det gjelder samarbeid med avdelingene settes det opp som 
tema på dialogmøtet. 

26/22 Brukermedvirkning på individnivå 
Lise Emilsen Klevstuen hadde et innlegg om brukermedvirkning i Adressa i siste halvdel av juli. Linker det her; 
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/i/MLOxKK/jeg-skulle-oenske-jeg-kunne-gi-denne-
tilbakemeldingen-til-avdelingen-som-behandlet-meg?fbclid=IwAR2QrWlDx_AKkmj4-SO2-
ypdfTS5blsxC3GAUnDx8iix1Uax1kDGtDyBtGY 
Meldes som sak på dialogmøtet i oktober. Er det mulig å få innhentet tilbakemeldinger fra inneliggende 
pasienter fortløpende. Ikke bare på de få pasienttilfredshetsundersøkelsene som kommer med ujevne 
mellomrom.  

27/22 Deltakere på fellesmøtet med BU i september 
Else-Norun Kvarner og Jan Otto Selnes deltar på fellesmøtet 21.09.22. 

 2 saker meldt av Jan Otto Selnes: 
Sak 1: vedr forskjell på oppholdslengde mm mellom helseregionene settes på sakslista på dialogmøtet 
i oktober 
 

 
 
Saker til neste møte: 
Gjennomgang av brosjyren for Brukergruppen 
Sak til møtet i desember:  
Invitere brukerorganisasjonene: sak: manglende rutiner for videresending av informasjon. 
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https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/i/MLOxKK/jeg-skulle-oenske-jeg-kunne-gi-denne-tilbakemeldingen-til-avdelingen-som-behandlet-meg?fbclid=IwAR2QrWlDx_AKkmj4-SO2-ypdfTS5blsxC3GAUnDx8iix1Uax1kDGtDyBtGY
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