
 
 
 
 
 

Referat 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI 

Møtedato: 15.02.2021, kl.19-21. 

Sted: Video-møte Nhn 

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

Grønning, Malin Sømåen Engen, Mie Strand 

 Koordinatorer for Ungdomsrådet: Kristin Nyhus, Christine Vagstad Johansen, Rita Myhre 

 Fra Brukerutvalget: Jøran Halvorsen, Gunn Rauken 

 Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad  

 Fravær: Margit Køhn Silnes 

Referent:  Kristin Nyhus 
  
Saksnummer Saksliste/innhold Ansvar 

 
01/2021 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent. 
Velkommen!! Og så hyggelig at vi kan møtes, selv om 
vi nå må møtes over VK pga den pågående covid 
situasjonen. Spesielt velkommen til Rita Myhre, som 
er ny koordinator og til Jøran som tar over etter Gunn 
som UR sin kontaktperson i fra brukerutvalget. Rita 
jobber på BUP på Gjøvik, og Jøran sin 
moderorganisasjon er mental helse. 

Marit 

 
02/2021 

Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Godkjent. Marit 

 
03/2021 

Presentasjonsrunde. 
Alle presenterte seg, det skal lages ett skjema for alle 
medlemmer, med informasjon om moderorganisasjon, 
oppstart osv. 

Alle 

 
04/2021 

Skjedd siden sist. 
• Helgesamlingen vi skulle hatt i januar ble 

dessverre avlyst pga covid-19 restriksjoner. Vi 
håper at vi får avhold helgesamling ila det 
neste halvåret og har satt av første helg i juni.  

• Det er flere prosjekter som videreføres fra 
2020. F.eks Kvalitetsprosjektet i BUP, Marit og 
Malin er ansvarlige. Neste samling er 23.3. 
Amund snakker om BUP-prosjektet, og 
kontaktperson Ola Homb (?) som er ass. 
Avdelingsleder i BUP, han ønsker å komme til 
rådet flere ganger ila våren for å informere om 
hva som skjer.  

• Info ift BUP, det er planlagt at alt tilbud skal 
flyttes til Sannerud fra aug.21, med to 
ambulante team – akutt og planlagt. Prosjektet 
er dog satt på vent pga covid-19 og stortinget 

Marit 
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diskuterer fremdeles ift nedlegging av 
Kringsjå.  

• Det er to nye prosjekter som skal startes opp 
som ønsker deltagelse fra UR. Det må avtales 
om UR skal delta og hvem fra UR som tar 
ansvar. Vi må få klarhet i møtedatoer. 

• Gjennomføringsprosjektet – Ola er fornøyd og 
syns UR har kommet med flere fine innspill!  

• Overlege ved BUP Tynset har kommet med en 
forespørsel inn til rådet. Det gjelder ett 
nasjonalt forskningsprogram som går over 4 
år ift sosial angst og angst. Aktuelt for 
ungdommer mellom 12-17 år og prosjektet 
går over 4 år. Man skal sammenligne video 
møte med fysisk oppmøte.  
Marit sender info til Marthe, de må bruke litt 
tid på å tenke og se nærmere på hva prosjektet 
handler om og om det er relevant for rådet, evt 
for medlemmer som privat personer.  

• På møte i desember snakket vi om å publisere 
informasjon og aktuelle saker på Facebook og 
instagram. Det ideelle vil være å legge ut ett 
innlegg i uka + ekstra ved aktuelle 
nyheter/ved møter i UR. Medlemmene må gå i 
tenkeboksen om hvem som kan ta ansvaret 
og/eller være behjelpelig. Tar ingen ansvar må 
det nedprioriteres. 

• Årsrapport 2020: Morsomt å gjennom 
rapporten vise at UR har hatt en del å gjøre i 
2020. Økt aktivitet, og økt forespørsler.  

 

 
05/2021 

Bak kulissene med Marthe/ Marthe informerer 
• Det er rom for å arrangere helgesamling i 

budsjettet.  
• Årsrapport: Adm.dir Alice Beate er fornøyd 

med års rapporten og støtter arbeidet som har 
blitt gjort og arbeidet videre. 

• Prosjektrapport ift lokalisering av det nye 
sykehuset har ført til mye diskusjon. Planen 
for å vedta ny struktur i februar ble 
avlyst/utsatt. Høringsrunde går nå for å få 
innspill videre om lokalisering. Høie har vært i 
dialog med ordførerne i de aktuelle 
kommunene. Fylkesting tar det opp igjen i 
mars. Avgjørelse i saken er lovet før 
sommerferien.  

• Jens S Dølør er ansatt som direktør for 
OU(organisasjonsutviklings)-programmet i SI. 
Dersom UR ønsker at han skal komme på et 
møte og informere om arbeidet, gi beskjed om 
dette til koordinatorene eller Marthe så kan de 
forespørre ham.  

Marthe 
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• Helsefellesskap. Hvordan kan arbeidet 
tilrettelegges slik at ungdomsrådet får sagt sin 
mening? Vil dere være trukket inn på 
enkeltsaker eller ha fast representasjon? Vil 
UR ha tilsendt møteinnkallinger og referater 
for å kunne følge med på det som skjer? Barn 
og unge og psykisk helse og rus er to av fire 
viktige områder for Helsefellesskapet. 
Hvordan vil UR involveres her. Er det mest 
interessant å delta i fagutvalg for aktuelle 
områder? Tilbakemelding gis til Marthe eller 
Sverre Sætre: sverre.saetre@sykehuset-
innlandet.no 
  

• To konkrete prosjekter i SI hvor deltakelse fra 
UR er ønsker inn i arbeidet: 
1. Pasientforløp Intox(forgiftning), Kristin  

Kolloen er ansvarlig. Møtene nå i 
oppstarten er lagt til tirsdager (dagtid).  

2. «Hva er viktig for deg dagen» 6 juni-21.  
ValborgBrøste blir antakelig den ansvarlig 
for koordinering av innsats i SI. 6 juni 
faller i år på en søndag, og det er pt ikke 
avklart hvilken dag markeringen da vil 
foregå på, men mest sannsynlig mandag 
7juni eller fredag 4 juni.  

Marthe sender Marit E-postadressene til 
Kristin Kolloen og Valborg Brøste, så sørger 
Marit for å tilbakemelde hvem fra UR som 
deltar på disse to oppgavene. 
 

• Nyhetssak på tv i kveld om at 
regjeringspartiene var blitt enige om full stans 
i nedlegging av sengeplasser i psykiatrien nå. 
Usikkert hva det vil ha å si for Innlandet og for 
eksempel for forflytting av tilbudet fra 
Kringsjåtunet til Sanderud.  

06/2021 

Brukerutvalget 
Gunn sitter nå siste periode i brukerutvalget, nå valgt 
til leder. Hun sitter for FFO, personskadeforbundet. 
Jøran har sittet 2 perioder, begynner på 3.periode, 
moderorganisasjon mental helse og tar over for Gunn 
som kontaktperson.  Det har vært gjennomført ett 
møte, og det er mange nye medlemmer i år. Neste 
møte er allerede 17.2 og UR kan delta på skype.  

• Det er ønskelig at UR har en kontaktperson 
inn i brukerutvalget? Hvem ønsker å bli 
kontaktperson? Det er mulig å være med halve 
og hele dager. Ansvaret kan også deles på to 
medlemmer. Det er en trivelig og trygg 
læringsplattform. 

 

Gunn og Jøran 

mailto:sverre.saetre@sykehuset-innlandet.no
mailto:sverre.saetre@sykehuset-innlandet.no
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07/2021 

Fokusplan/Årshjul for 2021. Innspill 
Marit og Amund lager og sender ut fokusplan.  
Stikkord:  

• Kvalitetsforskning 
• Ola Homb og BUP 
• Hvordan skal vi styre møter fremover, skal vi 

invitere flere inn, fokusere på input/læring. 
• Postkasse (?) 
• Klær?  
• Presentasjon om oss selv 
• Følge med ift det nye sykehuset, leder 

oppfordrer alle til å følge med på avgjørelser 
som tas.  

• Helgesamling, ønsker fra medlemmer? 
• Følge opp saker som er startet, f.eks saken 

som Amund og tidligere koordinator Ingerid 
jobbet med ift diskresjon i poliklinikk 
resepsjon. 

• Amund etterspør en liste ift føring av møte av 
Gunn.  Ønske om bedre møteskikk og bedre 
struktur.  

Marit  

08/2021 

Hvordan har det gått med rekrutteringen 
Christine har sendt ut informasjon til to aktuelle 
kandidater (gutter), har hørt fra en av dem. Hun skal 
ila den kommende uka gi informasjon til en 
3.kandidat. 
 
Marit har vært i kontakt med 1 jente, og Amund har 
vært i kontakt med 1 jente. 
 
Vi må enes om hvordan vi holder kontakten og den 
videre veien inn i rådet, intervju over video? Tlf?  

Marit og Christine 

09/2021 

Valg av leder og nestleder 
• Ønsker noen å stille til valg?  Nei.  
• Amund og Marit har snakket sammen, og er 

enige om å fortsette i sine roller.  

Marit 

10/2021 

«Rundt bordet» 
 
Avtaler datoer for møte ut året. 
1.mars, 12.april, Helgesamling 5.-6.juni, 30.august, 
25.oktober og 6.desember. Avtaler nærmere om det 
blir aktuelt med oppmøte eller VK. Covid-19 
situasjonen avgjør, og det at medlemmene er spredd 
utover ett større område er det risikofullt å møtes ift 
frykt for å spre smitte/smittes/havne i karantene. 
 
Lønn: økt til 243 kr/t. Leder og nestleder får lønn for 
inntil totalt 30 t ekstra utenom møter i UR. 
 

Alle  
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VIKTIG og en selvfølge at alle leser gjennom mail som kommer fra UR, måtte det være 
årsrapport, innkalling eller referat. Viktig å holde seg oppdatert.  
 
OBS ved forespørsel fra media: Tenk gjennom og vær bevist på om du snakker som 
privatperson eller for rådet. Blir du kontaktet av media, skal leder Marit og nestleder Amund 
informeres. 


