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Brukergruppen      

Klinikk for Fysikalskmedisin og 
Rehabilitering 

St.Olavs Hospital HF 

Vådanveien 39 
7024 TRONDHEIM 

Tlf :   
 

06800    
  

 

Referat brukergruppemøte  

Sted: Skype  

Tidspunkt: 02.03.2022, 11.00-13.00 

Referent: Inger Ragna Sivertsen (Koordinator for Brukergruppen) 

Neste møte i 
BG:  

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 

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 
 

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   
05/22 Leders orientering/generelle betraktninger: 

Ingen ny info. 
Forskningsprosjekter: 
Mange pågående prosjekter, over mange år. E-helseterapi, rygg og nakkepasienter får et tilbud via en app mens 
de venter på å få behandling. Forskjellige treningsprogram, har kontakt med avdelingen og beholder plassen i 
ventelista mens de deltar 
Alexander Olsen, akkurat startet nytt prosjekt, hodepine 
Expert at work (Steinar).  
Forskerne kommer innom og orienterer om prosjektene underveis. Er med fra starten. Noen ganger korte 
frister. 
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 Referat   
06/22 Referat fra møte i Brukergruppen 19.01.21  

Godkjent.  
Referat fra Brukerutvalget St.Olav 25.01.22 
Ønsker litt mer utfyllende kommenterer til sakene som blir tatt til orientering i brukerutvalget. Ellers er 
referatet tatt til orientering.  

07/22 Årsrapport 2021 
Gjennomgått, sendes ut  

08/22 Møteplan 2022 
Ny dato for dialogmøte med klinikkledelsen pga oppsatt dato kolliderer med opplæring HP. 
 

09/22 Digital mulighet for brukermedvirkning 
Merete tar med seg saken til Slagforeningen og Jan Otto Selnes tar opp saken i årsmøtet i LARS. 

10/22 Klinisk tilbud til pasienter med plager etter lette hodeskader 
Ønsker å beskrive tilbudet til langvarige plager etter lette hodeskader. Hele fagfeltet har hatt mer fokus på 
problemene til de med lette hodeskader. Gjelder ca 30-35 pasienter pr år. Mange fastleger vet ikke om at 
tilbudet finnes. Hvordan få ut informasjon om dette tilbudet. Får ikke opp tilbudet om man søker på helse-
midt. Torils mål er å forankre tilbudet. Kunne tenke seg å lage en business case, støtte fra nevrologene, Trenger 
råd. Er usikker på om tilbudet vil fortsette når hun slutter.  
Innspill fra BG: Skulle dette være et eget pasientforløp? Burde det forankres i klinikkledelsen. Kan det være 
aktuelt med lengre opphold på feks Muritunet? Røros? Brukt Hysnes noe, men ofte er det nok med polikliniske 
konsultasjoner. Hvordan involvere fastlegene? Bør være et opplegg som ikke er avhengig av en person. 
Involvere Lis-legene. Utvikle tilbudet, og settes på lista over rehabiliteringstilbud til disse pasientene. 
Rehabiliteringstilbudet er generelt for dårlig i helse-midt. Ikke nevnt i St.Olavs hospitals utviklingsplan. Ønsker 
påtrykk også fra brukersiden vedr dette. Lage en sak til brukerutvalget 29.03 som Frode Wærøy kan ta opp, 
men avhenger at han får innspill fra Toril Skandsen.  
Hvorfor får på Sunnaas 6 mnd opphold, mens på RMS bare  
Toril sender over høringsuttalelsene på traumeplanen og St.Olavs utviklingsplan, som sendes ut til gruppa.  

Evt. Skulle vi møttes utenom møtene?  For å bli litt kjente, en sosial greie? Vi kan ha det åpent og evt 
møtes 28.03.  

 
 
Saker til neste møte: 
 


