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Referat 

Møte: Helgesamling i Ungdomsrådet SI 

Møtedato: 29.-30.01.22, Lørdag kl 0930-1630, søndag kl 1000-1400 
Sted: Gjøvik Quality Strand hotell, Strandgata 15, 2815 Gjøvik 

Deltakere: Medlemmer i Ungdomsrådet; Amund J. Myrvold, Jon Eirik Hangård, Malin Sømåen Engen, 
Mie Strand, Marit S. Ringstad 

 Koordinatorer for Ungdomsrådet: Christine Vagstad Johansen, Rita Myhre og Kristin Nyhus 
(søndag) 

 Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken (lørdag) 

 Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad og Randi Lilleengen Beitdokken (Lørdag) 
Fraværende: Margit Køhn Silnes 

Referent: Rita Myhre 
  
 
Saknr Saktittel/referat Ansvar 
1/2022 Innkalling og program godkjent. Alle 

2/2022 Gjennomgang av utviklingsplan/høringsdokumentet for Sykehuset 
Innlandet 2022-2039 
 
Randi la frem høringsdokument/utviklingsplan, og la spesielt vekt på de 
områdene som er spesielt viktig at UR gir tilbakemelding på. Målsettingen er 
å skape et helsetilbud som er best mulig for alle, dvs å bruke pengene best 
mulig for alle. Det er en utfordring at det er få unge mennesker og flere 
eldre, det betyr at det er for lite folk som jobber i feltet. Samtidig så stiller 
folk nå stadig større krav og har høye forventninger til helsetjenestene. Det 
er viktig å kunne tenke kreativt på gode løsninger for å møte utfordringene. 
Her er ungdommenes stemme inn viktig, siden dette er en langsiktig plan 
som i stor grad vil gjelde dagens unge. De foreløpige innspillene lages i eget 
dokument og legges ved referatet. 
UR satte stor pris på besøket fra Randi, som la frem videre saksgang og 
planer for evt storsykehus på en oversiktlig og forståelig måte. Den viktigste 
avklaringen for ungdommene var at det ikke lenger er helt sikkert at det blir et 
Mjøssykehus. Det er ny regjering, og de har bedt om at det ses mer på et 
annet alternativ før man bestemmer seg. Nå står det altså mellom disse to 
alternativene: 

• Mjøssykehus på Moelv: 
Hamar og Gjøvik sykehus vil da bli borte. Lillehammer beholdes 
(akutt), Elverum beholdes (dagbehandling), og så vil det bli noe 
virksomhet ved Valdres, Otta og Tynset. Grunnen til at man ikke 
samler alt er blant annet at det ikke er plass, selv i det nye store 
sykehuset. Fordelen med denne modellen er blant annet at man 
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samler kompetanse, man samler flere helsetjenester og tilrettelegger 
for enda bedre tverrfaglig samarbeid.  

• 0+ modellen: 
Her bygger man ikke et nytt storsykehus. Både Gjøvik og Hamar 
sykehus beholdes, sammen med de andre sykehusene. Men Hamar 
sykehus er i så dårlig forfatning at det må bygges et helt nytt 
sykehus. Fordelen med denne modellen er blant annet at folk får 
hjelp tettere på der de bor (nærhetsprinsippet) og at det blir/forblir 
arbeidsplasser til folk der. 

Hva skjer videre? 
Nå jobbes det på spreng for å se (og regne) nøye på begge alternativene, og 
så er planen at det skal bestemmes endelig i august 2022.  
Powerpointen fra Randi legges ved.  

3/2022 Brukerutvalgets time 
Gunn snakket om brukermedvirkning, organisering, roller og innhold.  
Fokus: Det tar tid å bygge relasjoner og nettverk. Det tar også tid å bli trygg 
i rollen som brukerrepresentant og få oversikt over egne og andres styrker 
inn i Rådet og i de ulike prosessene. Det er viktig å skape en god struktur og 
kultur som kan ivareta dette. 
 
Legger ved Powerpoint fra Gunn.  

Gunn 
Rauken 

4/2022 Gruppearbeid – medvirkning i ungdomsrådet 
UR hadde her en selvvalgt bolk uten koordinatorer tilstede. 

• Tema: 
 hva er viktig for reell medvirkning i Rådet, hvordan tilrettelegge for 
god medvirkning 

• Fadderordningen 

• Selvstendighet i UR, både som helhetlig Råd og som 
enkeltmedlemmer 

• Rekruttering: hvordan gi og informasjon som gjør det attraktivt for 
nye medlemmer? Følges opp videre 

• Opplæringsprogram for nye/informasjonsmateriell om UR: 
Organisasjon, struktur, rammer, saksgang, roller mm.  
Må gjøres attraktivt og ungdommelig. Ønsker om fargevalg i tråd 
med hovedfarger: blått, rødt, grønt 
Behov for ny Powerpoint + plakat 
Få hjelp av Samhandling og Kommunikasjon 
Viktig at PP lages i et format som også kan deles utenfor SI 
Ny Powerpoint om medvirkning: engasjerende form som de fleste i 
UR bør lære seg godt nok til å presentere på en god og selvstendig 
måte 
Må sette av en dag til dette arbeidet. 

 

Marit og 
Amund 
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5/2022 Valg av leder og nestleder 
Dette utsettes grunnet mangel på kandidater 
Endringer: Amund klappes av som nestleder og Malin klappes inn  
Marit og Amund sier at de i utgangspunktet går av i mars 2022, men kan 
være behjelpelig i overgangen med nye rådsmedlemmer. 

Alle 

6/2022 Oppsummering/evaluering av dagen Alle 

7/2022 • Fokusplan 2022: 
Høring 
Rekruttering 
Opplæringsprogram 
Jevnlige møter i ledelsen: leder, nestleder, koordinatorer 

• Prosjekter og utvalg fremover: 
OU 
Styremøter (mer inn) 
Intox 
Hva er viktig for deg 2022 (6. juni) 

• Noen mål for kommende måneder 

Marit 

8/2022 Hva har skjedd siden sist? 
Brukerutvalgsmøte 8.12.21 + 19.01.22: Ønsket mer inn i styringsgruppe, 
men leder/nestleder i UR formidler at det kun er snakk om en 
observasjonspost og at de betviler reell medvirkning; skal vi da bruke 
ressurser på dette? Rådet sier foreløpig nei takk, men med mulighet for å bli 
med når de evt er fullt råd og har mer kapasitet. 
Prosjekt Intox 07.12.21 + 1 time 25.01.22 
SI Kompetansehuset 19.01.22 

Alle 

9/2022 Oppsummering av helgen: 
Ungdommene er fornøyd med helgen, samtidig som det er rart å være i en 
fase med så store utskiftninger. To ungdommer er forespurt og interessert, 
og det er avtalt møter: Inga (Marit, Mie og Rita 04.02) og Robin (Marit, 
Malin og Christine 02.02?).  To andre ungdommer blir forespurt av sine 
behandlere innen 2 uker.  
 
Margit ble ikke takket av siden hun ikke deltok på denne samlingen, men 
hun kommer innom på neste rådsmøte.  
Neste møte jobbes det aktivt med innspill til høringen. Utgangspunkt i kap 
6 i høringsutkast, samt de innspillene som kom frem under denne samlingen 
(vedlegg). 
Det settes av tid for utarbeidelse av Powerpoint både mtp Medvirkning og 
Opplæring. Amund snakker med sin avdeling om evt bistand. Skal også 
sikre bedre kontakt med de som utarbeider fliers, mer deltagende inn i 
prosessen, for å få layout mer i tråd med ungdommelige ønsker  

Alle 
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Opplæring av nye: 
Fast opplæring, fats struktur, prøve å få flest mulig til å starte samtidig nå, 
ha en dag med opplæring og bli kjent? Høre med Marthe om dette er mulig 
å gjennomføre. 
 
Det kjøpes inn en minnepenn som skal inneholde dokumenter knyttet til 
UR. Marit og Amund har mye å sine private PC’er som legges over der. Se 
punkt 11/2022. 
 
Det oppsummeres at det var spesielt nyttig med oppklaring fra Randi mtp 
Mjøssykehus vs 0+. 
 

10/2022 Koordinatorrollen: 
Koordinatorene ønsker seg inn i oppstart av nye prosjekter som UR deltar i. 
Dette for å sikre oversikt og tilstrekkelig info for å kunne 
veilede/rådgi/støtte rådsmedlemmer ved behov. Rådsmedlemmer kan også 
be om at vi blir med på et og annet oppsummeringsmøte, dersom det er 
behov for dette. Det er selvsagt at koordinatorer er med som observatører 
og ikke spiller inn egne meninger/innspill. Vedr meninger er vi kun en 
sparringspartner for rådsmedlemmer når vi blir invitert inn til det eller når 
det gjelder noe amdinistrativt mtp UR. Vi fortsetter å fordele prosjekter 
koordinatorer imellom, slik at alle skal vite hvem de skal kontakte.  

 

11/2022 Behov for sykehus-PC for rådsmedlemmer (min. nestleder og leder): 
Dette gjør det lettere å ha oversikt og orden i UR-jobben, for alle med 
tilgang. Det gjør det også mulig å opprette UR-mapper på SI H-område, slik 
at det sikrer tilgang og redigeringsmuligheter for både leder, nestleder og 
koordinatorer. I tillegg er det enklere å fremvise pp-presentasjoner og 
dokumenter ved innlegg ulike steder. Det har vært kjempevanskelig å ikke 
ha tilgang til egne dokumenter, f eks under innlegg for Kompetanse og 
Utdanning, slik at de ikke fikk vist PP pga brannmurer etc. SI PC muliggjør 
også en UR SI epostboks, noe som er svært ønskelig.  

 

 


