
 
 
 
 
 

Referat 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI 

Møtedato: 8.oktober 2020 

Sted: SI sine lokaler på Brumunddal  

Deltakere: Medlemmer i Ungdomsrådet; Marit Strandbakke Ringstad, Amund j Myhrvold, Margit Køhn 

Silnes, Malin Sømåen Engen, Maria Paz Galgum Evensen 

 Koordinatorer for Ungdomsrådet: Christine Vagstad Johansen, Ingerid Lyngnes  

 Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken 

 Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad  

 Forfall: Kristin Nyhus, Hans Christian Amundsen, Gabriel Grønning, 

Referent: Ingerid Lyngnes 
  
Saksnummer Saksliste/innhold Ansvar 
 
19/2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
1. Innkalling godkjent. Marit 

 
20/2020 

Godkjenning av referat fra forrige møte,  
2. Referat godkjent Marit 

 
21/2020 

Marthe ønsker ordet: 
1. Organisasjonsutviklingsprogram starter 

opp nå. Det skal bidra til å realisere det 
fremtidige målbildet ved å gjennomføre 
prosjekter som jobber med å :   

• Utvikle overordnede pasientforløp for store 
diagnosegrupper.   

• Videreutvikle samarbeidet med kommunene 
og primærhelsetjenesten.-aller viktigst! 

• Utvikle, teste og legge til rette for 
implementering av nye arbeidsmetoder. 

• Utvikle kompetanse til å ta i bruk nye 
arbeidsmetoder, oppgraderte arealer, ny 
teknologi og ny logistikk.  

• Utvikle organisasjons- og ledelsesmodell.  
• Synliggjøre innovative bygningsmessige og 

teknologiske løsninger. 
• Videreutvikle organisasjonskulturen. 

2. Økonomisk bærekraft. I forbindelse med ny 
sykehusstruktur og nytt Mjøssykehus er det Helse Sør 
øst som har hånd om planlegginga. Prosjektgruppen 
som jobber med dette skal avklare hvilke av de fire 
sykehusene som skal videreføres som 
akuttsykehus og sykehus med planlagt 
virksomhet, peke på en anbefaling for 

Marthe 
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lokalisering av luftambulansen. Deretter skal de 
vurdere de totale kostnadene og se på hvilke 
økonomiske gevinster den nye strukturen vil gi 
for foretaket. Avklaringene kommer trolig i 
desember. Det er bestemt at det skal opprettes 
luftambulansebase i Innlandet for å sikre at f.eks 
områder mot grensa til Sverige får god nok hjelp 

3. Et Innovasjonsverksted for integrerte 
helsetjenester er etablert på Gjøvik i Mustad 
Næringspark. Både sykehus, kommuner, frivillige, 
bedrifter og universitet jobber her sammen for å finne 
gode løsninger på pasientsamarbeid i kommunen og 
hjemmet.  

4. Det har vært et hackerangrep i datasystemet i 
Sykehuset. Dette ser en alvorlig på og det er meldt 
videre til Politiet. 25 pasienter er berørt og alle er 
kontaktet Ser at det er viktig videre å ha fokus på 
sikker nettbruk.  

5. SI-magasinet er lagt ned, men en kan få ut 
informasjon gjennom Intranett «Nyheter». 

6. 30.nov er det oppstart av arbeidsgruppe med tema: 
Autisme. Dette skjer på Habiliteringstjenesten på 
Lillehammer fra kl 10-15. Brukerrådet for voksne skal 
være deltager i gruppa. Ingerid spør Jørn Isaksen om 
ungdomsrådet kunne ha en plass i gruppa.  

7. Smittesituasjonen har fremdeles fokus, men det er 
nå vanlig drift i sykehusene. Likevel strenge 
smittevernregler.  

Innspill fra ungdomsrådet: 
Støttepersoner i sykehuset har blitt 
omplassert i coronatiden. Dette er sårbart for 
pasienter f.eks i psykisk helsevern.  
Mange utredninger er dytta ut i tid.  
Spørreundersøkelse fra DPS vedr Corona kom 
litt sent. Det er grunn til å tro at de gikk glipp 
av mange nyanser/mye en ikke husket. 
Unge over 18 år får ikke ha med foreldre. 
Føler seg veldig ensomme og sårbare f.eks i 
forb. med en operasjon. Det er eksempler på at 
ledsagere blir nektet å følge med inn selv om 
de har med brev fra lege som stadfester 
behovet. Psyken blir ikke ivaretatt like mye som 
det fysiske! 

 
8. Sverre Sætre holdt en lengre presentasjon om 
«Helsefellesskap i Innlandet». Han ivrer for å få til et 
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enda nærere samarbeid mellom sykehuset og de ulike 
lokale tjenester 

 
22/2020 

Powerpointprosjektet 
Arbeidet som er gjort, er gjennomgått og det var kun 
behov for små korrigeringer. Ellers fint! Vi blir alle 
bedt om å se på powerpointen for å vurdere om vi 
føler oss komfortable med å bruke den. De som er 
med på bildene må også si ja til at bildene kan vises. 
En ide å bruke noe tid på helgesamlinga til å øve på å 
presentere/legge fram.  

Malin, Marit og Marthe 

23/2020 

Besøksdag på Kringsjåtunet – referat 
Margit og Amund hadde en fin omvisning på 
kringsjåtunet og fikk svært god informasjon. De 
forteller at Kringsjåtunet er et frivillig tilbud til 
ungdommer (ikke tvang). De jobber for å skape 
trygghet og tillit. Fikk positivt inntrykk av den 
erfaringen de har opparbeidet seg. De jobber for 
eksempel arenafleksibelt. Om kringsjåtunets tjenester 
flyttes til Sannerud, så er det viktig at kompetanse 
overføres i oppbygging av nye tjenester.  
Innspill fra ungdomsrådet: 
• Pasienter i Habiliteringstjenesten blir ofte 

stemoderlig behandlet når det gjelder fokus på 
psykisk helse. Eks ved CP/kognitiv svikt. 

• Overganger er alltid sårbare. For eksempel 
skolebytte eller overgang barn/voksen. De som får 
kreft har kontakt med kreftkoordinator. Hva med 
andre diagnoser? Egne koordinatorer for CP, ME, 
Autisme. Info f.eks om Catosenteret. I dag er det 
tilfeldig hvilken informasjon en får.  

Amund og Margit 

24/2020 

Kulturformidlingsintervju i BUP 3. sept.20 
Ungdomsrådet tar del i intervju med pasienter og 
foreldre på Kringsjåtunet. Ungdomsrådet skal følge 
med på svarene som kommer inn og være med og 
analysere.Malin og Marit skal være med på dette. 
Amund er vara. Nina Svamo kontaktperson.  

Marit, Malin 

25/2020 

Kvalitetsforbedringsarbeid knyttet til akuttenheter 
for barn og unge 24.sept.20 
Amund og Maria deltok i møte med tema Hva som kan 
forbedres. De forteller om besøk mellom enheter for å 
se hva som fungerer, og evt lære hvordan en kan gjøre 
ting på en bedre måte i egen tjeneste. Målet med slike 
besøk er å bidra til at en får en likest mulig tjeneste 
uansett hvor en bor. Ungdomsrådets representanter 
har fått gode tilbakemeldinger på sine bidrag inn i 
dette.  

Amund, Maria 

26/2020 BUP prosjektet Ola Homb, Amund og 
Marit 

27/2020 

Rekruttering 
• Informasjon om at Ingerid slutter som 

kontaktperson snart. Rita Myhre fra BUP 
Gjøvik tar over.  

Marit , Amund 
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• Maria skal i forsvaret i januar og blir derfor 
borte.  

• Flere medlemmer har slutta den siste tida. Vi 
trenger nyrekruttering. Vi vil gjerne inn i 
avdelinger der en kan informere om 
ungdomsrådet. En ønsker også å ha kurs om 
hva det vil si å være med i ungdomsråd. Viktig 
også å få frem hvilke krav en stiller til en slik 
oppgave. Malin Maria og Margit tar ansvar for 
dette.  
Kontaktpersonene får tak i navn på 
kontaktperson i poliklinikker, slik at 
ungdommene har navn og mailadresse de kan 
bruke.  
Vi kan trenge 1 person fra Hedmarksida og 2 
fra Opplandsida.  

28/2020 Møte i Brukerutvalget 12.08.2020 
Informasjon ble gitt til ungdommene?? Gabriel, Marit 

 
29/2020 

Runde rundt bordet 
Neste møte blir 2. desember klokka 17-19 på 
Brummundal. 

 
• 16.nov klokka 14, snakker koordinatorer og 

Amund og Marit sammen på teams. Planlegger 
da hva som kan være viktige tema på neste 
møte. Postkasse som en tenker hadde vært 
fine å ha på avdelingene som kontaktledd, 
utsettes litt til.  

• Helgesamling blir mest sannsynlig på Gjøvik 
den 23.-24. januar 2021. Start klokka 10 
lørdag og avslutning etter lunsj søndag. Vi 
tenker at de medlemmer som er helt nye, 
kanskje kan overnatte hjemme. 

• Maria spør Mie om hun vil være med å ta 
ansvar for facebooksiden.  

Alle 

 
 
 
 
Referent Ingerid Lyngnes 


