
Møte: Møte i ungdomsrådet SI 

Møtedato: 06.12.2021 

Sted: SI Brumunddal. 

Deltakere:  

Medlemmer i UR: Amund J. Myrvold, Marit Viola Ringstad Strandbakke, Margit Køhn Silnes, Mie 
Strand, Malin Sømåen Engen, Jon Eirik Hangård. 

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

For Brukerutvalget: Gunn Rauken 

Fra SI: Marthe Flugstad, Ola Homb, Jens Schanche Dølør 

Referent: Kristin Nyhus 

 

 Saksliste/innhold Ansvar 
49/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent Marit Viola 
50/2021 Godkjenning av referat fra forrige møte. Godkjent Marit Viola 
51/2021 Fremtidig sykehusstruktur. 

Status organisasjonsutviklingsprogrammet. 
 
Tverrfaglig ekspertgrupper, personer fra brukerutvalget, SI Elverum-Hamar, 
Gjøvik-Lillehammer, hab/rehab, HR, med.service, pre hosp., psykisk 
helsevern, stab. Margit er med fra Ungdomsrådet. 
 
Agenda workshop 17/11: Pasientforløp i framtidig organisasjonsmodell, 
grunnprinsipper og starte arbeidet med organisasjonsmodeller. 
 
Neste workshop er 14/12. Tema: Organisasjonsmodeller, «Før jeg kommer til 
sykehuset», «når jeg kommer til sykehuset» «etter at jeg har vært på 
sykehuset». 
 
SI Utviklingsplan 2022-2039, Store fokusområder: Helsefellesskap – psykisk 
helsevern – mottak.  
Ledelsen ønsker spesielt innspill fra Ungdomsrådet i kapitel 6, «Målsetninger, 
tiltak og organisering for pasientens helsetjeneste». Jens ønsker innspill innen 
mars, innspill skal inn i styret, endelig versjon skal være klart i april. 
Det skal ende i 3 overordnede mål for Sykehuset Innlandet.   

Jens 
Schanche 
Dølør 

52/2021 Hva har skjedd i det siste?  
 
- Ledelse møte; Fornøyd med møte, fikk veldig gode tilbakemeldinger. 

Morsomt og motiverende!! Treffende tema, powerpoint og konkret 
presentasjon.  

- Ungdomsrådet skal delta med sak på møte i Styret i SI 
28.04.Ungdomsrådet må ha fokus på dette på nyåret. 

- Prosjekt Intox: Kuttet litt ned på UR sin deltagelse, 2 x mnd. Mie 
representerer fra UR, Amund og Marit trekker seg litt tilbake, er i 
bakgrunn.  

 



- Brukerutvalget – setter pris på at UR er med. God kommunikasjon og lett 
å ta kontakt, det går begge veier.  

- Kveldsmøte med alle rådene i landet: Marit og Jon Erik deltok. Litt kaos, 
fokus på nybygg av Sykehus. Marit fikk inn sin/UR sin stemmer i møte. 
God kommunikasjon i etterkant, og ønsker for ett neste møte ift møte-
struktur. 

- Forespørsel fra kompetanse/utdanning: Ønsker at UR deltar på neste 
møte kompetanse/utdanning i midten av januar. De ønsker å fokusere på 
e-læringskurs i overgang ungdom/voksen.  Jon Eirik og Amund stiller.  

- Organisasjonsutviklingsprogrammet – Margit slutter, nytt medlem må ta 
over.. Marit tar over. Margit og Marit drar sammen på neste møte.  

- Rehab.samling 16.-17.3.21. Mulig Jon Erik drar på samlingen, med ett 
medlem til. Må tenke litt på det.  

- Forskningsprosjekt BUP «Musikkstøttet behandling». Psykiater Anne 
Godal og overlege phd Mads Holten-Andersen. Kan musikk-terapi brukes 
til barn/ungdom med uforklarlig trøtthet og smerte. Malin deltar. 

53/2021 Bak kulissene med Marthe:  
 
Helsefellesskap. Første formelle møte i øverste organ – partnerskapsmøte 
blir 13.12.21. Strategi og handlingsplan vedtas. BUP – barn og unge blir et 
område som løftes fram som aktuelt å starte med. UR trekkes inn i konkret 
arbeid når det starter opp. 
 
Oppfølging av innspill fra UR til Styret i SI vedr diskresjon ved luker. Tas opp 
på ledermøtet, i tillegg Kobles kontorledernettverket inn. 
 
Ungdomsrådet sine hettejakker: Gode tilbakemeldinger på bruk. Fortsett å 
bruke dem! 
 
Møteplan 2022: Ønske om at den settes opp så raskt som mulig.  
Takk for stor og god innsats i 2021. GOD JUL og Velkommen tilbake i 2022!  

Marit Viola 

54/2021 Helgesamling – ønsker rundt hvordan programmet skal legges opp?  
 
Siste helg i januar-22.  
- Fokus rekruttering den neste måneden!! 
- Ønsker BU inn 
- Jens inviteres 
- Nye medlemmer ønskes velkommen søndag 

 
 

Alle 

 

 


