
 
 
 
 
 
 

Møtereferat 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI 
Møtedato: 14.02.2022 
Sted: Virtuelt møterom på norsk helsenett nr 996505 (join.nhn.no) grunnet smittesituasjonen per d.d. 

 
Deltakere: Medlemmer i Ungdomsrådet; Marit Strandbakke Ringstad, Amund J. Myrvold, Robin Bråthen 

Regbo, Jon Eirik Hangård, Margit Køhn Silnes, Malin Sømåen Engen, Mie Strand, Inga Skaaden 
 Koordinatorer for Ungdomsrådet: Christine Vagstad Johansen 

 Fra Brukerutvalget (BU): Gunn Rauken (vara for Jørn Halvorsen) 

 Fra Sykehuset Innlandet (SI): Marthe Flugstad  
  Fravær: Rita Myhre og Kristin Nyhus (fikk vært med første 30 min) 

Referent: Christine Vagstad Johansen 
  
Saksnummer Saksliste/innhold Ansvar 
 
12/2022 Innkalling og saksliste godkjent. Marit 

 
13/2022 Referat fra helgesamling godkjent. Marit 

 
14/2022 

Presentasjonsrunde av alle, da vi har med oss to nye kandidater til 
ungdomsrådet i dag;  

• Robin Bråthen Regbo som er 17 år, snart 18 år. Går på 2.kl 
på dramalinja på Stanga vgs 

• Inga Skaaden som er 15 år og går siste år på ungdomsskolen. 
I tillegg består rådet av: 

• Mie Strand, 19 år. Hjemmeværende. 
• Jon Eirik Hangård 18 år, 2.kl på service og samferdsel på 

Elverum vgs. 
• Malin S. Engen, 19 år. Lærling og nestleder i rådet. 
• Amund J. Myrvold, 23 år, nylig avgått som nestleder og skal 

slutte i rådet i løpet av våren. Går på høyskolen. 
• Marit S. Ringstad, avtroppende leder i rådet i løpet av våren. 

Jobber og går på skole. 
• Gunn Rauken, leder for brukerutvalget. Stiller som vara for 

Jøran Halvorsen. 
• Marthe Flugstad, jobber i stab helse og samhandling og er 

leder for oss koordinatorene i UR. 
• Christine V. Johansen, 1 av 3 koordinatorer i UR. Jobber i avd. 

for Habilitering, barneseksjonen, Sanderud. 
 

Alle 

 
15/2022 

Høringsuttalelsen om utviklingsplanen for SI 2022-2039 som ble 
lagt frem på helgesamlingen 

• I går igjennom hovedmålene for denne utviklingsplanen. Blir 
enige om at de punktene som ble skrevet ned og drøftet 
under helgesamlingen kan sendes inn som et eget dokument 

Christine 
og Marthe 



 

 
      
    

   Side 2  
 

 

som en høringsuttalelse. Før den sendes ut sender vi den ut 
på en høring i rådet for evt. nye innspill. 

• Mie: Viktig at alle som er involvert rundt pasienten, både 
kommuner og sykehus har tilgang på de samme 
dokumentene. 

• Marit: Spiller ingen rolle hvor behandlingen foregår, så lenge 
den finnes. Behandlingen må tilpasses ungdom. Tilbud må 
kunne skreddersys den enkelte. Hva må skje for at 
behandling best mulig skal kunne tilpasses den enkeltes 
behov? Vi har mye bra og må bli flinkere til å bruke det vi 
har. F.eks. Pasient intoksprosedyrene er der, men de har et 
stort forbedringspotensial. 

• I overganger er ofte problemet samarbeidet mellom de ulike 
avdelinger og institusjoner. 

• Høringssvar må sendes innen 15.mars. 

16/2022 

Runden rundt bordet – noe nytt siden sist? 
• Intoks; Amund forteller at nå er de i en mellomfase. De har 

møter 1 x per måned. Amund og Mie deltok på en workshop 
10.februar. Der gikk de gjennom punkter som skal på høring. 

o Pasientforløp intoks skal tas opp på ledermøte SI. 
o Sikkerhetsplan gjennomgås – et viktig punkt er at 

alle må innom en psykolog før utvskrivelse og at man 
skal ha fått en time hos fastlegen sin. 

o Markant økning i antall innleggelser under covid-19. 
o Nytt møte 14.mars og her er det ønske om at 

ansvarlig koordinator (Rita) blir med. 
o Prosjektet Intoks har fått 1.mill. kr i driftsmidler for å 

kunne fullføre prosjektet i løpet av høst 2023(?) 
o De skal ha en presentasjon på ledermøte SI om 6 

tiltak som man har sett på i dette prosjektet, som at 
pasienten skal ha fått time hos sin fastlege før 
utskrivelse og at pasientintoksforløpet skal inn i 
virksomhetsplanen til SI. 

o Jobbet med at spesialister også skal være tilstede på 
kveld, helg og helligdager for å unngå unødvendige 
lange innleggelser. 

• OU-prosjektet 
o Marit deltok på en workshop 2/2 sammen med BU 

og tillitsvalgte i SI. Her drøftet de hvilke fagområder 
som skal inn på det nye storsjukehuset. Marit følte at 
hu ikke hadde så mye si her.  

o Gunn støtter Marit med at UR har stor 
påvirkningskraft på dette prosjektet og at de både 
blir sett, hørt og snakket om av ulike instanser. 

o Marit forteller at det er mye lettere å komme med 
sine meninger og innspill, når stoffet som skal 
drøftes blir forklart på en måte som ungdommen 
forstår. 

o Siv Katrine Høymork som holdt en av 
presentasjonene snakket mye om hvilke 
prioriteringer som gjøres i akuttsituasjoner og her 
ble en 17-åring som kommer inn akutt sammenlignet 

Alle 
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med en 90-åring… De har jo samme krav i systemet… 
Marit forteller at hun ikke turte spørre under disse 
presentasjonene. Prioriteringer er et viktig tema i 
dag. 

o Ekspertpanelet ble også drøftet. Ekspertpanelet er 
eksperter fra ulike deler av landet som sitter 
sammen og skal sørge for at pasienten får den beste 
behandlingen som er mulig å gi. Blir ofte benyttet på 
kreftpasienter,men SI har ikke benyttet dette så mye, 
da de alltid er i tett samarbeid med sykehusene i 
Oslo. Se link under her: 
 
https://youtu.be/RnJHAWtzICM  
 

o Det har fungert bra med digital deltagelse på OU- 
prosjektet. 

o Datoer for ny workshop 24/2 og 6/4. 
• Malin, Marit og Amund har jobbet med en powerpoint om 

medvirkning i ungdomsrådet. Viktig at alle vet hvordan de 
kan bidra til rådet. 
 

17/2022 

Rekruttering – hvordan går det med det? 
• Gått veldig bra i det siste. Flere nye som har kommet inn og 

flere på vei. 
o Robin har fått Jon Eirik som fadder 
o Inga har fått Mie som fadder 

• Flere av de som er i rådet må regne med å være faddere til 
flere, da mange er på vei inn og ikke mange medlemmer i 
rådet som fortsetter. 

• Marthe har gitt GO for en opplæringsettermiddag-/kveld på 
2-3 timer for de nye som er på vei inn i rådet. Dette bør skje i 
løpet av mars måned da flere er på vei ut. 

Rita 

18/2022 

 Evt. 
• Legge en plan for månedlige møter for ledelsen i 

ungdomsrådet. Disse kan foregå digitalt. 
• Marthe: «Hva er viktig for deg dagen?» Monika Solberg tar 

over ansvaret for denne dagen etter Valborg Brøste. 
• Marthe: Viktig å begynne med å forberede sak til møte med 

styret i SI i april. Tida går fort dit. 
• Mie og Jon Eirik deltar på rehab.forum 16.-17.mars som vil 

holdes heldigitalt grunnet smittesituasjonen. Dette forumet 
er nå gratis og åpent for alle som ønsker å delta. Se link 
under: 
ReHabiliteringsforum - Sykehuset Innlandet (sykehuset-
innlandet.no) 
Påloggingslink vil bli sendt dere, når denne er klar! 

• Marit ordner med en gave til Margit og drar innom henne for 
å levere den. 

• Neste møte: 14.mars kl 17-19, Sykehsuet Innlandet, 
møterom Buttekvern, Furnesvegen 26, Brumunddal 

Alle 

   
 

https://youtu.be/RnJHAWtzICM
https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rehabforum
https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rehabforum

