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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: 28.04.2022, 13.00-14.30 

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   
11/22 Leders orientering/generelle betraktninger: 

Ingen ny info. 
Forskningsprosjekter: 
Opplever mer medvirkning i forskningsprosjekter nå enn tidligere, men viktig å være «på» og etterspørre hvor 
langt prosessen er kommet når man er med på en søknad: «Fikk vi penger til prosjektet? Når kan jeg bidra? 
Etc» 
Frode jobber sammen med Helse MR om et kurs for opplæring/dyktiggjøring av brukermedvirkere i 
forskningsprosjekter. For å få kompetanse på hva forskning er, slik at brukerne skal ha større forutsetning for å 
medvirke. Dersom det blir vellykket kan det være aktuelt å gi tilbudet til hele HMN. 
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 Referat   
12/22 Referat fra møte i Brukergruppen 02.03.22  

Godkjent.  
Referat fra Brukerutvalget St.Olav 01.03.22 og 29.03.22 
Frode gjennomgikk sakene i referat fra 29.03.22. Referatet tatt til orientering. Referatet fra 01.03.22 ble ikke 
gjennomgått, da Frode ikke deltok. Referatet var vedlagt innkallingen. 

13/22 Årsrapport 2021 
Godkjent, sendes ut til alle medlemmene i gruppa og til brukerutvalget. 

14/22 Møteplan 2022 
Det ble oppdaget en feil i planen, den oppdateres og sendes ut på nytt. Neste møte, 08.06.22 satser vi på å møtes 
fysisk. Inviterer Steinar, Roy og Hilde på lunsj for å takke dem av. Prøver å booke rom på Øya.  
 

15/22 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.  

16/22 Oppfølging av sak 09/22: Digital mulighet for brukermedvirkning  
LARS og mestringsveileder Geir Arne Skogstad har startet et samarbeid. Hilde Andresen har vært i kontakt 
med Lian og levert navn på kontaktpersoner. 

Evt.  

 
 
Saker til neste møte: 
 


