
 

 

Møtereferat 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI 

Dato: 12.04.2021 

Sted: Virtuelt møterom på NHN  

Deltakere: Medlemmer i UR: Marit Viola Strandbakke Ringstad, Amund J. Myrvold, Jon Erik Hangård, 
Ine Elise Hekne Sund, Margit Køhn Silnes, Mie Strand.  

Fravær: Malin Sømåen Engen, (Diana Andreassen) 

Koordinator for Ungdomsrådet: Rita Myhre, Christine Vagstad Johansen og Kristin Nyhus 

Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad, Erland Laukvik.  

Fra brukerutvalget: Jøran Halvorsen 

Referent: Kristin Nyhus, koordinator 

 

 

Saksnummer Saksliste/Innhold Ansvar 

21/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste. Ok. Amund 

22/2021 Godkjenning av referat fra forrige møte. Ok.  Amund 

23/2021 Presentasjonsrunde. 
Velkommen til Jon Erik og Ine Elise!   

Alle 

24/2021 Del med meg! Prosjekt; Digital egenrapportering ved 
Sykehuset Innlandet. 
 
Informasjon om prosjektet. Pasient skal dele med behandler 
og behandler skal dele tilbake.  

• Skal innføre en ny digital løsning for egenrapportering 
for pasienter med psykiske plager 

• Innhenting av tilbakemeldinger fra brukere som får 
behandling fra psykisk helsevern 

• Vil gi pasienten mulighet til å påvirke egen behandling.  
• Lære av behandlingen som gis, slik at vi kan bli bedre. 

 
Når du er i behandling for psykiske plager, hva er det viktig for 
dere å kunne gi tilbakemelding om til behandleren?  

- Det viktigste er at behandlere tar tilbakemeldingen på 
alvor og det faktisk får betydning for behandlingen 

Erlend 
Haukvik 



- Viktig å kunne gi tilbakemelding på alt som har skjedd i 
livet utenfor terapirommet i tiden mellom timer, at 
ikke alt bare handler om det som har skjedd i timen 

- At det er rom for å gi tilbakemelding på at man har 
mange ulike plager, og at behandlingen ikke bare skal 
handle om en av disse plagene (tilbakemelding på 
fokus i behandlingen. 

 
Hva tenker dere om lengde på ting dere spørres om? Hvor 
mye er for mye?  
- Det er viktigere å fokusere på at spørsmål og 

påstander er gode, heller enn å bekymre seg for 
lengde 

- Mange kan tolerere en del spørsmål om de føles 
relevant 

- Det bør likevel settes inn en maksgrense, slik at man 
sikrer seg at det ikke blir for mye 

- Dette varierer også veldig mellom personer, men også 
i perioder for en enkeltperson. Det er ønskelig at 
behandleren kan tilpasse til den enkelte. 
 

Hva slags informasjon er det behov for på forhånd? Hva 
trenger dere å vite for å gidde å svare på spørsmålene før 
neste time? 

- Må forstå hvorfor det er viktig å svare på for akkurat 
meg og hva informasjonen skal brukes til 

- Må komme frem at det hjelper behandlingen din 
- Minst mulig «sykehusspråk» 
- Viktig at det kommer frem at dette er noe som er 

viktig for behandlere din, ikke for «systemet» 
- Kan gjerne gi informasjon med behandler som 

avsender, ikke sykehuset innlandet 
- Jo mer personlig det føles (og jo mindre «kjølig» og fra 

«systemet» det er), jo bedre er det 
 
 

25/2021 BUP- prosjektet 
Utsettes 

Ola Homb 

26/2021 Prosjekter: Hvem, hva hvor?  
 
Prosjektoppdatering 
 
Pasientforløp Intox/forgiftning: Marit har vært med i ett møte. 
Jøran fra BU forklarer litt rundt prosjektet.  Skal beskrive hele 
forløpet fra AMK (Ambulanse, innleggelse til utskrivelse). Møte 
stort sett 1 gang i uka. Engasjert gruppe. 
 
Hva er viktig for deg dagen: 
Jon Erik har i dag deltatt på sitt første møte. Snakket om 
hvordan formidle budskapet om «hva er viktig for deg dagen» 
til flest mulig. QR kode skal lages, som gjør at det kan bli 

Marit 



lettere å fortelle om denne dagen til andre. Video? Hvilke 
plattformer skal brukes til å formidle om denne dagen, 
markedsføring via snapchat, instagram, tiktok?  
Nytt møte om 14 dager. Jon Erik stiller gjerne opp på neste 
møte.  
 
Forskningsprosjektet Ungdom: Prestisjeprosjekt som går over 
4 år, i samarbeid med universitet i Oxford, det foregår på 
engelsk, dette vil kreve en god del av den/de som evt til å 
delta. Prosjektet skal ta for seg hvordan tlf/videokonsultasjon 
vil fungere i psykiatribehandling. Eksponeringsterapi via 
skjerm. Du skal være med å diskutere hvordan behandlingen 
fungerer.  
Mental Helse har også blitt spurt om å delta i prosjektet. 
 
Diskusjon: Det virker litt vel krevende å delta på dette for UR.  
Velger å takke nei.  
 
Kulturformuleringsintervjuet i BUP 
 
God resultater, vi har fått lese brukerens egne erfaring og 
deres stemme. Syns det var litt skuffende at de ikke tok med 
seg mer av Marit og Malin sine innspill. Det var mye 
oppsummering, lite å høre. UR sin jobb var å vurdere hvordan 
ting har fungert og hvordan behandling skal kunne fungere 
bedre.  
 
Nytt prosjekt på BUP Lillehammer 
Har lyst til å ha med UR inn i Bup prosjektet. Malin fortsetter 
og Ine (nytt medlem) blir antageligvis inn i prosjektet.  
 

27/2021 UR er Invitert inn i styremøte i Sykehuset Innlandet 22.4.  
 
UR får mellom 10-15 min til å legge frem sin presentasjon. 1-2 
koordinatorer hjelper til. 
Amund kan tenke seg å holde presentasjonen, men flere må 
bidra med å lage selve presentasjonen. Ønsker å snakke om 
taushetsplikt i resepsjon, taushetsplikt generelt. Avtaler møte 
18.4 kl.19. Mangler for øvrig tilbakemelding ift taushetsplikt i 
resepsjon på poliklinikker. Adm. dir. Alice Beathe ønsker 
informasjon om hva UR ønsker å legge frem på møte. 
 

Marthe 

28/2021 Brukerutvalget 
Attraktive for å bli med på mange ulike prosjekter, for å sikre 
brukermedvirkning.  
Kommet med innspill om lokalisering av de ulike sykehuset i 
det nye sykehuset. 

Jøran  

29/2021 Nye klær 
Christine legger frem forslag og det diskuteres hvilke hette-
jakke vi skal gå for. Valgt jakke modell, farge og trykk. Alle 

Christine 



sender info om str. til Marit, Marit gir samlet beskjed til 
Christine som sender inn bestilling via Britt Haugen. 

30/2021 Møteregler ved VK møter 
Håndsopprekning (chat funksjon, ordstyrer via chat) 
Avtalte pauser 
Mail med regler sendes ut fra ledelsen i etterkant av møte. 

Amund 

31/2021 Rundt «bordet» 
Ledelsen i UR med koordinatorer avtaler i etterkant et møte 
for å legge planer for den planlagte helgesamlingen i juni.  

Ledelse i UR + 
koordinatorer 

 


