
 
 
 
 
 

Referat 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI 

Møtedato: 1.mars 2021 

Sted: NHN -videomøte 

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

Grønning, Malin Sømåen Engen 

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

 Fra Brukerutvalget: Jøran Halvorsen 

 Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad  

 Fra BUP: Ola Homb 

 Fravær: Margit Køhn Silnes, Mie Strand 

Referent: Kristin Nyhus  
  
Saksnummer Saksliste/innhold Ansvar 
 
11/2021 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ok, ingen innvendinger. Marit 

 
12/2021 

Godkjenning av referat fra forrige møte 
Ok, ingen innvendinger.  Marit 

13/2021 

Presentasjonsrunde 
Ola Homb, ass.avdelingssjef på BUP presenterte seg og 
fortalte om div prosjekter.  
 
 
 

Ola Homb 

 
14/2021 

Fra 1.2.21 har BUP fått nytt navn: BUP Innlandet, 
Leder er Ingvild Aasen.  
 
BUP prosjektet startet opp i 2019. Handler om 
organisering av BUP-pasientgruppa og hvordan bruke 
ny teknologi. 2 hovedfokus: Døgndrift – samle tilbudet 
på Sanderud og på arenafleksible tilbud (Ambulante 
team). Mange stemmer skal lyttes til derfor har det 
tatt tid. Planen var å legge ned Kringsjåtunet, men på 
grunn av stor motstand mot dette, skal saken nå opp i 
Stortinget i mars for endelig avgjørelse. 
 
UR mener at Kringsjåtunet bør bestå, skeptiske til 
nedleggelse av ett så godt tilbud. UR er positive til 
ambulante team.  
 
Ola Homb har to nye bestillinger til UR:  

• DPS – skal jobbe med overgang mellom BUP 
og DPS, prosedyre skal revideres og Ola 
ønsker innspill. 

 
 
 
 
 
 
 
Ola Homb+ Marit 
 
 
 
 
Marit følger opp saken 



 

      
    

   Side 2  
 

 

• Kvalitet- og pasientsikkerhetsråd: Går 
gjennom avvik, kommer med forslag om 
endring. Rådet finner sted 4-5 ganger i året. 
Ønsker å få med representant fra UR. Marit 
stiller seg positiv.  
 

 

 
15/2021 

Prosjekter: Hvem, hva hvor?  
Det er en utfordring at det er lite initiativ og 
engasjement blant medlemmene.  
 
Aktuelle prosjekter og hvem som er ansvarlig fra 
Ungdomsrådet:  

• Pasientforløp Intox: Marit deltar 
• Hva er viktig for deg dagen: Gabriel + ett 

kommende medlem som er på vei inn 
deltar 

• BUP prosjektet: Amund og Marit deltar 
• SoMe – (sosiale medier) Marit og Malin 
• Overlege Tynset, Amund følger opp 

 
Det bør lages lister over prosjekt. Hvilke prosjekt, og 
hvem deltar/har ansvar. Om ingen melder sin 
interesse så kan vi ikke ta på oss prosjekter. Kan man 
utfordre hverandre i større grad? Pushe seg selv litt?  
 

Marit 

16/2021 

Bak kulissene med Marthe 
Planlagt prosess med flytting av Granheim inn på 
sykehuset på Lillehammer utsettes til våren 2023. 
 
Høringsuttalelser ift Mjøs-sykehuset har frist 26.mars. 
Det forventes mange innspill 

 

17/2021 

Brukerutvalget 
Møte sist ble nærmest lukka, en del ting BU måtte 
rydde opp i internt, dermed ble det uaktuelt for 
medlemmer fra UR å delta. Brukerutvalget gjorde et 
vedtak 17.2, ift at de velger å støtte nytt sykehus ved 
Mjøsbrua på Moelven siden, og helikopterbase på 
Elverum.  
Brukerutvalget ønsker å bli brukt av UR for å gi råd og 
det UR måtte ha behov for hjelp til. Oppfordrer UR til 
å ta kontakt!  

 

18/2021 

Hvordan går det med rekrutteringen? 
Vi har nå tre aktuelle kandidater som vi skal møte og 
intervjue/ha samtale med. Amund og Rita snakker 
med ei, Amund og Christine møter en og Marit og 
Kristin møter ei på VK.  
Veldig bra at nye ser ut til å være på vei inn i rådet!  

Marit, Amund, Rita 
Christine, Kristin 

19/2021 

Oppdatering av SI-nettside, Ungdomsrådets side 
UR må ta ansvar for å oppdatere nettsiden 
regelmessig/ved behov. Diskutere hvilke informasjon 
som skal ligge ute, og ift bilder av hver enkelt/alle 
samlet. Aktuelt med UR sin e-post adresse og ikke 

UR + Christine 
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adressen til hver enkelt. Ønsker noen å ta kontakt 
med UR må mailen gå til ledelsen i UR. Gi beskjed til 
koordinatorene om endringer som ønskes gjort, så 
snakker de med Britt Haugen i SI som gjør 
endringene. 

20/2021 

Runden rundt bordet  
Klær. Det ble bestilt hettegensere og t-skjorter til 
medlemmene for en tid tilbake, med navn. Flere fikk 
klær og sluttet. Litt dårlig kvalitet på klærne som ble 
bestilt i tillegg. Vi undersøker nå klær, og vurderer å 
bestille ikke personlige klær. Slutter man i UR, må 
klær leveres inn. Christine tar kontakt med Britt 
Haugen for å avklare forhold rundt profilering og 
trykking.  

UR + Christine 

 
 
 
 
 


