
 
 
 
 
 
 

Møtereferat 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI 
Møtedato: 14.03.2022 
Sted: Buttekvern 1, Furnesvegen 26, Brumunddal og noen på norsk helsenett nr   996505 (join.nhn.no). 

 
Deltakere: Medlemmer i Ungdomsrådet; Marit Strandbakke Ringstad, Amund J. Myrvold, Margit Køhn 

Silnes, Malin Sømåen Engen, Mie Strand, Inga Skaaden 
 Koordinatorer for Ungdomsrådet: Christine Vagstad Johansen og Kristin Nyhus 

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

  Fravær: Rita Myhre, Robin Bråthen Regbo, Jon Eirik Hangård og Marthe Flugstad 

Referent: Kristin Nyhus og Christine Vagstad Johansen  

 

Saksnr r Saksliste/innhold  Ansvar 

19/2022  Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Ok  

Marit 
Viola/Malin 

 20/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Ok 

Marit 
Viola/Malin  

21/2022 Hva er viktig for deg dagen?  
Alle har ett ansvar for å gi tilbakemelding til resten av UR etter å ha 
deltatt på møter. UR savner tilbakemelding fra Robin og Jon Eirik etter 
Hva er viktig for deg dagen. 
Hva er viktig for deg dagen skal være torsdag 9.6.22. 
Det skal lages en sang, Solås og Reinsvoll har ett tre, hvor de henger 
opp lapper. Viktig å få denne dagen også ut i kommunene.  
Filmer fra UR som ble brukt i fjor på denne dagen skal ikke brukes i år. 
UR er ikke enige i hvordan disse filmene ble redigert og brukt.  
Christine gir tilbakemelding til Tone Torgersen (som er ansvarlig) om 
filmene. 
 
Jon Eirik og Robin har fått oppdrag i å finne og konkretisere ett tema 
som går igjen i hva man jobber aktivt med nå, som er viktig for UR, BU 
og antageligvis mange!! 
F.eks: Taushetsplikt (resepsjon). Ett stadig aktuelt tema. Hvordan 
ønsker vi å formidle hva som er viktig ift taushetsplikt.  Rekruttering!  
Det er meget utfordrende å få inn nye medlemmer.  

Marit 
Viola/Malin  
 
 
Christine gir 
tilbakemeldi
ng 

22/2022 Sak til styret i SI 27. april, bestemme tema. 
I fjor var tema: Taushetsplikt/anonymitet i luka og overganger barn/voksen. 

Marit 
Viola/Malin 
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Fikk veldig gode tilbakemeldinger!!  Veldig mange avdelinger har fått til gode 
løsninger. Mangler utbedring på ped.pol Lillehammer. Radio på 
venterommet??  
Må jobbe for å få en god kvalitet på fremvisning/powerpoint.  
Hvem tar ansvar for presentasjon? Marit sier at om det blir rekruttering som 
tema, så vil og kan hun bidra, men IKKE alene!! 

23/2022 Bak kulissene med Marthe 
• Vedr Innspill til høring av utviklingsplanen. Rita laget en fin 

oppsummering etter Helgesamlingen. Smart å ta utgangspunkt i den. 
Husk fristen som er 20.03.22. Sendes Randi Lilleengen Beitdokken, 
Randi.Lilleengen.Beitdokken@sykehuset-innlandet.no   

• Husk å invitere Roger Jenssen til neste møte i Ungdomsrådet. Han 
ønsker dialog og innspill vedr det som skjer i konseptfasen vedr ny 
sykehusstruktur 

• Krigen i Ukraina- konsekvenser for SI. Legger ved lenke til 
informasjon om dette som er lagt på SI-intranettside.       Situasjonen i 
Ukraina og opprettelse av mottaksplasser (fisp.no)  

• Helsefellesskapet- Strategisk samarbeidsutvalg jobber med å lage en 
strategiplan for kommende år og en handlingsplan for 2023. Her 
forsøker sykehus og kommuner og bli enige om et/noen få områder en 
skal jobbe sammen om framover for å få til bedre overganger og sikre et 
sømløst tilbud til pasientene. Fagutvalg barn og unge er etablert og 
starter sitt arbeid nå. Her vil Ungdomsrådet bli involvert. 

• Rekruttering og opplæring. Flott at to nye er rekruttert inn i rådet. 
Jobben med rekruttering må fortsette. Det bør helst være 8-10 
ungdommer i rådet.  

Marthe  
(Christine 
leser opp 
Marthe sine 
innspill, da 
Marthe var 
forhindret i å 
delta på 
møtet) 

24/2022 Spørsmål ift om brukerutvalget kan holde oss oppdatert på OU-prosjektet i 
forbindelse med workshop 24.4, ingen fra UR stiller. 

Marit 
Viola/Malin 
Gunn/ 

25/2022 Hva har skjedd siden sist?  
- Arbeid opp mot opplæring 
- OU prosjektet (Workshop)  
- Intox – statusmøte 28.2 – ingen hadde mulighet til å delta pga sykdom. 

Neste møte er 29.3 – digitalt møte fra kl.14-15. Amund deltar på ett 
siste møte og 1 koordinator må delta. Inga deltar sammen med A 

- Kick-off: Marit og Amund deltok på første dagen av to dager og var 
veldig fornøyde. Amund stilte opp på kort varsel for Malin som ble 
fohindret. Informasjon om tomtesøk/areal. Informasjon om 
sykehuset i Tønsberg. Gruppediskusjoner, formålet for kick-off, 
samle fagene, samle brukerutvalgene, divisjonslederne, møte 
arkitekter, få til samarbeid. Å få til å inkludere flere i ledelsesdelen, 
få ett system «i rotet». Er det 0 + prosjektet, eller ny-sykehuset? 
Ikke avgjort hvilke alternativ det blir enda. Nå er det to reelle 

Amund/Mari
t Viola 

mailto:Randi.Lilleengen.Beitdokken@sykehuset-innlandet.no
https://sihf.fisp.no/Sider/Situasjonen-i-Ukraina-og-opprettelse-av-mottaksplasser.aspx
https://sihf.fisp.no/Sider/Situasjonen-i-Ukraina-og-opprettelse-av-mottaksplasser.aspx
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alternativer, avgjøres i august. Tettere møter fremover, jobbes mer 
for uteområder, risikovurderinger, Spørsmål rundt hvor godt akutt 
transport vil fungere ift de ulike alternativene. UR anbefaler at det 
bør være ett alternativ, inngangspartier, felles innganger? F.eks tabu 
å gå til psykisk helsevern, skjerming så det ikke blir så synlig hvor 
nettopp DU skal inn. Vanskelig. Fikk møte de som sto for 
planleggingen. BU: skulle sette opp styrker/svakheter med de ulike 
modellene. Modellene skal konkretiseres, og jobbe mer med 
grunnprinsippene.  

26/2022 Evt.  
- Christine: undersøker om høringsinnspill har blitt sendt videre. 
- Lagring/videreformidling av data som UR har lagret/powerpoint, 

bilder osv. Koordinator Christine har ikke fått tilgang til mappe i o: 
området, venter på.  

- Koordinatorene: må ha en liste over samtykke til å benytte bilder til 
senere bruk.  

- Nytt medlem skal inn i OU (organisasjons-utvikling) -prosjektet. 
Handler om det nye sykehuset. Ungdommens sak skal inn. Innspill 
fra UR blir hørt forteller Gunn. Neste møte i OU 25.3. kl.12.30 
digitalt møte. Mie stiller og Inga har blitt spurt om hun kunne tenke 
seg å være med. Christine ber om at Margit ikke får tilsendt disse 
mailene mer, men at det går til oss koordinatorer og UR sin nye 
representant i OU. Inntil videre Mie. Christine informerer Randi 
Beitdokken og Jens S. Dølør per e-post. 

- Jon Eirik deltar på rehab.forum 16.-17.3. Marit har ikke mulighet til 
å delta, men ønsket at Mie kunne delta sammen med Jon Eirik. Det 
er en heldigital konferanse. 

- Nytt medlem inn i Intox. Inga blir med og observerer. Amund 
deltar. Handler om pasientforløpet. Fasen prosjektet er inn i nå, 
planlegges å være ferdig i desember. Satsningsområde fra SI 
ledelsen.  

- BU møte 23.3. Marit kan ta med ett nytt medlem, Robin? Marit spør 
Robin direkte. 

- Møte 22.5 i norsk revmatisme forbund – de ønsker at UR har ett 
foredrag på 30-45 min. Dette må vi si at vi ikke har kapasitet eller 
noen som kan stille på per d.d. Når har vi et helt nytt råd som vi må 
få på beina og de kan ikke bli satt til en så krevende oppgave. 

- Opplæring: Ettermiddag april 26.4 – Marit kan delta! Kl.16.30-20. 
Marit ønsker denne dagen, for da kan hun overnatte, da hun har lang 
reisevei. Overnatter privat. 

- Margit kom midtveis i møtet og fikk en gave fra Marit på vegne av 
rådet som takk for sitt arbeid.  Det samme fikk Malin. 

- Både Malin, Margit, Amund og Marit gir seg nå i rådet.  
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- Inntil videre fungerer vi koordinatorer litt som leder/nestleder og 
sender innkalling til neste møte, da vi ikke har fått foretatt et valg 
enda pga. at de som sitter igjen er helt nye i rådet og vi har for få 
kandidater til et reelt valg. 

26/2022 Neste møte: 25.04.22 
• Sak til neste møte: 8.juni: FFO arrangerer «hvordan få flere 

brukermedvirkere generelt og fra ungdom og personer fra det 
flerkulturelle Innlandet spesielt». Vi får innlegg fra et medlem fra 
det regionale brukerutvalget i helse sør-øst. I tillegg vil 
fylkeskommunens flerkulturelle råd medvirke. Vi skulle gjerne hatt 
ett innlegg fra en repr. Fra UR i SI (ser gjerne at flere deltar). SAFO 
(paraplyorganisasjon for) og kreftforeningen vil også delta.  

 

 

 
 
OBS!! Kommende møter og ting som skal følges opp markert i gult 
 


