
Referat       Sykehuset Innlandet HF 

 

Deltakere:  Ungdomsrådet i 
Sykehuset Innlandet 
HF 

Dato: 27.05.2020 

 Medlemmer: Amund, 
Gabriel, Margit, Malin, 
Mie, Hans Christian, 
Marit, Maria og 
Shadan,  
Koordinatorer: Ingerid 
og Christine,   

Tid: 12.00-14.30 
Møtet fant sted på 
Skype  

 Marthe Flugstad (Stab 
Helse SI) og Gunn 
Rauken 
(Brukerutvalget SI) 

Sted:  På grunn av 
coronavirus er hver 
deltager hos seg selv.  

      
 

 

Saksnr. Sakstittel/-innhold  
 

12/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Kan ikke endre tidspunkt, så kort tid før møtet 

finner sted.  
• Hvordan vi skal koble opp/ringe inn bør også 

være avklart 
 

Marit 

13/2020 Godkjenning av referat fra forrige møte 
• Margit kan ikke huske å ha fått referat og 

finner det ikke på mail. Amund har sjekket at 
det er sendt ut. 

• Godkjent. 
• Sendt inn til styret SI 

 

Marit  

14/2020 Gjennomgang med hva som har skjedd siden sist i BUP 
– prosjektet.  
Ola Homb oppgavene.  

• Vært med å lage et kvalitetsregister i BUP 
døgn. Skrev en skriftlig støtteerklæring på at 
man støttet dette registeret. Maks 3 personer 
som ha tilgang til dette registeret. 

• Begynt igjen med møter på Teams. 
• Shadan forteller om en brukerundersøkelse 

som skulle sendes ut. Fikk anledning til å gå 
igjennom den og kommentere, samt endre 
der det var nødvendig. Noe måtte 
konkretiseres og noen spørsmål ble gjort mere 
åpne, så det ikke ble stilt ledene spørsmål. 

 
Amund & Shadan  



• Marthe roser UR for innspill og godt 
samarbeid mellom UR og BUP. 

• Marit takker Ola Houmb for å involverer UR i 
flere saker. 

• Shadan synes det er artig å bli tatt med i 
konkrete oppgaver for det gir en følelse av 
kunne bidra med noe. 
 

15/2020 Marthe har Ordet  
• Glad for å se alle sammen på nett. 
• Vært flere samarbeidsmøter enn normalt i 

disse korona-tider mellom kommuner og 
sykehus. 

• Problemstilling for kommuner at pasienter har 
«trodd» at fastleger ikke kan henvise til 
sykehus pga denne pandemien. Sykehusene 
skal skånes. Dette har nå blitt tatt opp og 
fastleger skal henvise til sykehus som 
tidligere. Henvisninger blir vurdert som vanlig 

• Video og telefonmøter har fungert bra for 
mange, men ikke for alle. I psykisk helsevern 
har noen av de dårligste pasienter blitt enda 
dårligere enn forventet, siden det ikke har 
vært mulig med fysisk oppmøte. 

• Psykisk helsevern ber kommune være obs på 
barn og unge som sliter når de skal tilbake på 
skolen, da ikke alle har hatt det like bra 
hjemme.  

• Solås og Granheim har vært nedstengt. 
Totaltilbudet innen rehabilitering har vært 
svært begrenset men økes nå gradvis igjen for 
utvalgte diagnoser og pasienter. Nytt 
rehab.tilbud for covid-19 pasienter som sliter 
med ettervirkninger etter sykdommen er 
etablert på Solås, Ottestad og Granheim.  

• Det er en utfordring for SI å planlegge både 
opptrapping av virksomhet og sommerferie 
samtidig som en skal være i beredskap. 
Smittevernregler må opprettholdes på 
venterom. Må ha store nok poliklinikker. 
Fysisk for trangt flere steder til å kunne fylle 
opp med pasienter. Prøver å finne en god 
balansegang her. 

• 148 mill. i underskudd de fire første 
månedene pga Korona-pandemien. Prøver nå 
å ta igjen noe av det tapte. Vil få noe i 
kompensasjon fra HSØ. 

• Nå har man begynt å vurdere om pårørende 
kan få komme inn på sykehus igjen, de 2-3 
nærmeste pårørende bare.  

                     Marthe  



• Om det fortsatt er behov for securitas ved 
innganger  i SI vurderes også 

• Pr 27.05 er 3 pasienter innlagt i SI og 1 av 
disse på respirator. 15 ansatte i karantene nå. 

• Utsatt dato for prosjekt angående 
Mjøssykehus og for hvilke sykehus som skal 
nedlegges og hvem som skal beholdes. Ikke 
vært noe innspillsmøter heller. 

• På hjemmesiden til SI ligger det daglige 
oppdateringer angående Korona-pandemien. 

16/2020 Power Point prosjektet  
• Malin har fått ansvaret her. Ting har tatt tid 

med dette prosjektet. Alle jobber til 
forskjellige tider og vært utfordrende med 
samarbeid rundt dette. 

• Vanskelig når man ikke kan møtes fysisk, for å 
få innspill på PP (powerpoint).  

• Føler at alle er engasjerte på møtet, emn at 
interessen faller etter møtet. 

• Vil bli sendt på høring i gruppa og setter en 
frist for tilbakemelding. 

• Må sendes ut til godkjenning. Sendes til 
Marthe og hun sender den til Britt for 
godkjenning i forhold til innhold, bilder logo 
etc. 

 

Malin & Marit  

17/2020 Hva er viktig for deg?  
9. juni  

• Gabriel og Marit var i en arbeidsgruppe. 
Vanskelig med samarbeid grunnet forskjellige 
arbeidstider 

• Inkludere alle aldersgrupper og ikke bare de 
på 90 i forhold til poliklinikk, innleggelser og 
det å være pårørende på sykehus. 

• Sitter i arb.gruppe med personer fra SI. De 
ønsker ungdomsrådet sin mening, men har 
veldig kort svarfrister. Vanskelig  å få svar fra 
hele ungdomsrådet på den tida som 
rådsmedlemmene føler at forventes av dem. 

• Maria og Marit var i et møte med Valborg som 
jobber for RPPO (ressurssenter for pasienter 
og pårørende opplæring). De ble valgt ut til å 
bli med på en filminnspilling 

• Var på innspilling i går. Det gikk fort og greit. 
• Gabriel slet med å komme seg inn på møtene 

Gjest via skype for business ble benyttet. 
• Oppdraget gikk greit, men alt for kort tid til alt 

de ville skulle gjennomføres. Måtte kutte ned 
noen av forventningene pga dette. 

• Alle ungdommene i rådet har mye å gjøre i 
tillegg til skole, arbeid etc.mKort varsel og kort 

   Marit & Gabriel  



tid på prosjektet gjør det vanskelig å få 
kalenderen til å gå opp. 

• Flott å ha med Gunn Rauken fra 
brukerutvalget ut på oppdrag, da dette gir en 
god støtte. 

• Marthe sier at denne dagen er til samme tid 
hvert år, så da er det mulig å starte 
planlegginga på et tidligere tidspunkt neste år. 
Ungdomsrådet bør bli fast deltakere i 
arbeidsgruppen. 

• Marit føler seg som en dårlig leder i denne 
gruppa, da hun føler hun for det meste har 
pratet for sin egen del og med sine egne 
synspunkter. Synes det var godt å ha med seg 
Gabriel i det ene møtet. Vil gi beskjed om at 
de trenger lengre tidsfrister for bedre 
planlegging. 

 
18/2020 Eventuelt 

• Nytt møte 23.september – heldagsmøte  
kl 0900-1500. Sett av dagen!! 

• Shadan gir seg i UR. Mulig også HC. 
• Vi drøfter mulighet for å delta selv om man 

studerer andre steder i landet. Hvis man 
flytter og får folkeregistrert adresse som ikke 
tilhører Innlandet SI så vil det nok bli vanskelig 
å delta i UR her. Marthe sjekker ut dette. 

• Gabriel fått forespørsel om å delta i et 
diabetesprosjekt på sykehuset innlandet i 
Elverum via en diabetes sykepleier der. Spurt 
Mille om hun vil være med på det. De gir 
oppdatering på saken i neste møte i 
Ungdomsrådet 

• Trenger en tredje kontaktperson fra 
Ungdomsrådet til brukerutvalget i SI. 
Foreløpig er Gabriel og Margit. Trenger en til, 
slik at man har to som kan stille på møter der. 
Det er viktig å holde kontakten med 
brukerutvalget i SI.  

• Neste møtet i brukerutvalget SI 10.juni. 
Møtet vil finne sted i Brumunddal. 

o Margit og Gabriel kan delta 
• Gunn skryter av UR sin deltagelse på 

brukerutvalget SI sine møter 

Alle 
 
 
 
 
 
 

Marthe 
 
 
 
 

Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel/Margit 

   
   

 

 


