
 
 
 
 
 
 

Møtereferat 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI 
Møtedato: 25.08.2021 
Sted: Furnesvegen 26, 2380 Brumunddal 

Virtuelt møterom på norsk helsenett nr 996505 
Deltakere: Medlemmer i Ungdomsrådet; Amund J. Myrvold, Diana Andreassen, Ine Elise Hekne Sund, 

Jon Eirik Hangård, Margit Køhn Silnes (-)*, Malin Sømåen Engen, Mie Strand, Marit S. 
Ringstad 
 Koordinatorer for Ungdomsrådet: Kristin Nyhus, Christine Vagstad Johansen, Rita Myhre 

 Fra Brukerutvalget: Jøran Halvorsen(-)* 
 Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad (-)*, Ola Homb 

 Fra Pasient- og brukerombudet i Innlandet: Astrid Gran Nordheim  
*(-) Fraværende 
 

Referent: Christine Vagstad Johansen 
  
Saksnum
mer 

Saksliste/innhold Ansvar 

 
32/2021 Innkalling og saksliste godkjent Amund 

 
33/2021 Referat fra forrige møte godkjent Amund 

 
34/2021 

BUP-Prosjektet 
• Er litt i krise. Mange flere som sliter enn vanlig. Klarer ikke å 

ta alle henvisningene fortløpende. 
• 30% økning blant ungdommer som blir henvist 

o Spiseforstyrrelser 
o Depresjon 

• Ser en tendens at enkelte områder i Helse Sør-Øst er verre 
stilt enn andre. 

• Fortvilende situasjon at man ikke klarer å hjelpe alle til rett 
tid. 

• Fått ekstra midler, men det som det står på nå er å få tak i 
fagfolk. Innlandet taper ofte konkurransen hvor Oslo blir 
forfordelt 

• Privatpsykolog firma får lov til å gå inn å hjelpe, men strekker 
fortsatt ikke til. 

• Må ta de sakene som brenner mest. 
• Varierer hvor lang ventetid. Rundt 60 dagers ventetid på 

Hamar. De som har ventet lengst kan være bortimot et halvt 
år. 
 

 

Ola Homb 



 

 
      
    

   Side 2  
 

 

Vridning av døgnteam til ambulant team 
• Langt prosjekt. 
• Trenger mer ambulante tjenester 
• Starter opp et ambulant team neste uke og ingen døgnplasser 

er lagt ned. 
 

Begynner med ulike forum 
• Ønsker representant(er) fra UR 
• Ta kontakt med Ola Homb via Amund 
• Jøran har deltatt i ulike forum 

 
35/2021 

Pasient- og brukerombudet i Innlandet 
     Fokusområde 2021 – ungdom 16-20 år 

• Pasient ombudet er en ordning som er til for både pasienter, 
ansatte og andre som lurer på hvilke forventninger man kan 
ha til helsetjenesten 

• Jobber for at den enkelte skal få den helsehjelpen en har rett 
på 

• Jobber for at det skal være god kvalitet på helsehjelpen til alle 
som trenger det 

• Du kan være anonym, gratis, taushetsplikt og alle kan 
kontakte oss 

• Vi kan svare på spørsmål 
• Vi kan hjelpe til å klage 
• Vi kan hjelpe med søknad om erstatning for pasientskader 
• Være med i møter 
• Formidle kontakt der det er vanskelig å gjøre dette selv 
• Deler av mandatet går på å bedre kvaliteten i tjenesten 
• Tar tak i problemstillinger på et overordnet nivå og ta det 

opp med behandlingssteder, myndighetene, politikere eller 
andre 

• Jobbe ekstra med unge 16-21 i 2021 
o Finne kanaler der vi kan nå de unge 
o Prosjekt med ung.no – svare ut henvendelser som 

handler om rettigheter i helse- og omsorgstjenesten 
o Brukerråd med ungdomsrepresentant 

• Får lite henvendelser fra gruppen 16-21 
• Viktige rettigheter 

o Rett til informasjon om sine pasient- og 
brukerrettigheter som for eksempel tilgang til 
informasjon om egen helse, retten til 
medbestemmelse og at helsetjenesten har 
taushetsplikt 

o Unge har også rett til innsyn i egen journal 
• Innspill fra UR 

o Hengt opp plakater rundt om på legekontorer, skoler, 
sykehus etc. 

o Lite kjent for ungdom 
o Ungdom legger det kanskje heller ut på nett 
o Chat funksjon – jobber med saken 
o Mange synes det er skummelt å ta opp den telefonen, 

så må være lav terskel for å stille spørsmål 
 

Astrid Gran 
Nordheim  
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36/2021 

Prosjekter: hvem, hva, hvor?  
- Prosjekt oppdatering:   
- Pasientforløp Intox 

o Handler om å gi en god og sammenhengende 
tjeneste til disse pasientene. 

o Svært prosjekt. 
o Rita har hjulpet med å se på hva vi i UR kan bidra 

med, da man ikke har anledning til å delta på alle 
møter. 

o Marit informerer om at de vil veldig gjerne ha 
hennes personlige mening og ikke UR sin mening 

o Jobber med å finne gode overganger mellom 
sykehus og hjemkommunen til pasienten 

o Mange mailer og mye å sette seg inn i  
o Snakker åpent om det å ta valget/ta en avgjørelse 

om å leve/ikke leve 
o Spennende og lærerikt prosjekt, men svært 

tidkrevende  
o Rita hjelper Marit med å prøve å sette en ramme 

rundt det. Marit er flink til å stille gode og 
konkrete spørsmål 

o Mye møte virksomhet 
 

- Kulturformidlingsintervjuet (KFI) 
o Malin og Marit var med i dette prosjektet. Finne 

den beste behandling for de som sliter psykisk. 
o Ine overtar for Marit. Klinikerne endret noen 

spørsmål og hører med ungdommene gir innspill 
til endringer.  

o Holder kontakten med Nina og tar en jevnlig 
gjennomgang på spørsmålene. 

o Ine og Marit kom med konkrete tilbakemeldinger 
på spørsmålene. 

o Veldig fint for klinikerne å få slie 
tilbakemeldinger. 
 

- «Hva er viktig for deg dagen» 
o De var ikke helt fornøyd med det som ble 

representert. 
o UR følte at de ikke ble hørt på det de mente var 

viktig for dem å presentere 
o Jon Eirik synes videoen med Gabriel om hva er 

viktig for deg dagen var veldig bra. 
o Valborg ringte å beklaget seg dagen etter «hva er 

viktig for deg dagen» for at de hadde kuttet ut 
mye av det som UR hadde lagd. 

Amund 

37/2021 

Bak kulissene med Marthe 
1. Covid 19. Færre pasienter innlagt med covid-19, og andelen 
fullvaksinerte øker stadig. Situasjonen påvirker likevel mange 
arbeidsoppgaver i sykehuset. I en del kommuner i Innlandet har 
smitten blant yngre økt mye siste uka. Laboratoriet i sykehuset 
merker det fordi de må analysere flere prøver. Det diskuteres om 
vaktordningen ved sykehusinnganger skal tas bort.  

Marthe 
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2. Økonomisk situasjon i SI: Sykehuset Innlandet har tapt inntekter 
pga lavere aktivitet. Selv om SI har fått penger fra staten for å dekke 
tapet som skyldes pandemien, er SI 28 millioner etter budsjett ved 
utgangen av juli. Bemanningen er for høy og må tas ned. Det blir 
mindre til investeringer i utstyr som for eksempel sykebiler, dersom 
sykehuset går i minus ved årsslutt. 
 
3. Utviklingen av målbildet. Helse Sør-Øst RHF vil den nærmeste 
tiden gi et mandat for konseptfasen. Der skal den vedtatte løsningen, 
med Mjøssykehuset i Moelv, akuttsykehus på Lillehammer og Tynset, 
samt elektivt sykehus og luftambulansebase i Elverum, utredes 
nærmere.  
Det legges opp til at konseptfasen gjennomføres fram til årsskiftet 
2022-2023. Det vil innebære at valg av drifts- og bygningskonsept og 
tomt for bygging av Mjøssykehuset avklares i 2022. I denne 
prosessen vil også Ungdomsrådet få muligheter til å uttale seg hva de 
tenker er viktig å huske på i dette arbeidet.  
OU-prosjektet jobber med å se på hvilke endringer som er mulig å få 
til i SI for å komme dit en ønsker, både når det gjelder arbeidsmåter, 
intern oppgavefordeling og tilpasning til slik en ønsker SI skal være 
når nytt sykehus er klart i 2028. 
 

38/2021 

Brukerutvalget 
- Marit og Amund var på møtet med BU 18.august 
- Covid-19 rehabilitering: SI var tidlig på her. 5 faser i denne 

fasen. Forventer en del senskader etter Covid-19. «gamle 
Hedmark» er de eneste per dd som har døgntilbud. Ikke så 
mange som vet om tilbudet om rehab etter covid-19. 

Marit og 
Amund 
refererer fra 
møtet. 

39/2021 

Helgesamling 25-26 september 
• Wood hotellet Brumunddal 
• Marit tar kontakt med UR på A-hus 
• Marthe har tatt kontakt med Jannicke Storm som kommer og 

forteller om prosessen videre i Mjøssykehuset 
• Rekruttering 

Koordinatore
ne  

40/2021 

Rundt bordet  
• Amund: Nytt besøk på akuttenheten på Sanderud 

29.09.211130 kl -1230 og den 30.09.21 kl 0830-1415 Blir satt 
i et team med ulike folk og skal evaluere akuttenheten. 
Intervjuer pasienter og pårørende på hvordan behandlingen 
har vært. Dårlig skiltet til hvor de holder til. Stiller veldig 
høye forventninger til representantene fra UR, Maria og 
Amund, med mye forberedelser og blir stilt kritiske spørsmål. 

• Gabriel fikk 300 kr i gavekort fra UR. Ville vært med lengre 
om ikke jobben tok så mye tid. Synes det har vært givende og 
lærerikt å være med på reisen siden UR ble startet opp 
høsten 2016. 
 

Alle 

   
 


