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Brukergruppen      

Klinikk for Fysikalskmedisin og 
Rehabilitering 

St.Olavs Hospital HF 

Vådanveien 39 
7024 TRONDHEIM 

Tlf :   
 

06800    
  

 

Referat brukergruppemøte  

Sted: Møterom, Avd. for Ryggmargsskader (RMS) 

Tidspunkt: 05.10.2022, 12.00-13.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG:  

05.12.22 11.00-14.30, Lian  

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   
28/22 Leders orientering/generelle betraktninger: 

Ingen ny info. 
Forskningsprosjekter: 
Ingen ny info 
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29/22 Referat fra møte i Brukergruppen 29.08.22  

Godkjent.  

Referat møte i BG 

29.08.22_Lian.docx
 

Referat fra Brukerutvalget St.Olav 20.09.22 
Tatt til orientering. Evt ny gjennomgang på neste møte hvis Frode har mer utdypende informasjon. 
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.  

30/22 Revisjon av brosjyren for brukergruppen (Utsettes til neste møte 05.12.22) 
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..... 

31/22 Referat fra fellesmøtet med BU  

2022-09-21 

Asp_Presentasjon fellesmøte.pdf

2022-09-21 

Nygard_presentasjon fellesmøte.pdf

2022-09-21 

Romul_Presentasjon fellesmøte.pdf

2022-09-21 

Aasved_Presentasjon fellesmøte.pdf
 

Else-Norun og Jan Otto refererte fra samarbeidsmøtet. Spennende innhold, selv om det ikke ble dratt noen 
konklusjoner. Litt dårlig rom så det var vanskelig å konsentrere seg. Anbefaler alle å delta på neste samling. Jan 
Otto fremhever at det er spennende med HelsaMi som kommer når Helseplattformen rulles ut. Den gir 
mulighet for pasientene til å komme med direkte tilbakemelding på opphold på sykehuset. 

Evt  

 
 
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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