
 
 
 
 
REFERAT 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI  
Møtedato: 25.04.2022 
Kl: 17:00-19:30  
Sted: Buttekvern møterom 2, Furnesvegen 26, Brumunddal og for de som ikke har anledning 
til å komme fysisk på møte (ønsker helst oppmøte fysisk) så kan dere delta på: 

https://join.nhn.no/webapp/home, Virtuelt møterom på norsk helsenett nr 996505 

 
Deltakere:  
Medlemmer i Ungdomsrådet; Amund J. Myrvold, Jon Eirik Hangård, Robin Bråthen Regbo, 
Inga Skaaden 
Fraværende: Mie Strand. 

Koordinatorer for Ungdomsrådet: Kristin Nyhus og Christine Vagstad Johansen 

Fra Brukerutvalget: Jøran Halvorsen  

Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad og Herman Stadshaug 
 
 
Referent: Kristin 
 

 r Saksliste/innhold  Ansvar 

26/2022  Innkalling og saksliste godkjent uten kommentarer Christine 

27/2022 Referat fra forrige møte godkjent uten kommentarer. Christine  

28/2022 Hva er viktig for deg dagen?  
- Tilbakemelding fra møtet som Jon Eirik og Robin 

var med på 10/3: Jon Erik har forslått å lage en 
brosjyre med informasjon rettet mot ungdom. UR 
syns forslaget er godt. Jon Erik sender punkter som 
UR ønsker å ha med i en brosjyre tilbake til 
ansvarlig for dagen. 

- Hva ønsker UR å ha fokus på?  
• Ventetid: Frustrerende at det ofte er lengre 

ventetid ved avtalt time, informer om mulig. 
• Viktig med besøk/sosial omgang ved lengre 

innleggelse, uavhengig av covid eller ikke. 
Det er kjempeviktig!!  

Jon Eirik og Robin 

https://join.nhn.no/webapp/home


• God tilpasning av informasjon 
• Psykolog tilgang ved lengre innleggelser, 

hvor man får snakket om det som er viktig, 
og ikke kun informasjon om personalia osv.  

29/2022 Framtidig sykehusstruktur – SI er i konseptfase (45min) 
- Legger ved powerpointfremvisning 
- Herman ønsker tilbakemelding fra UR – hva ønsker 

UR inn i ett nytt sykehus?  
- Sender forslag/ønsker fra UR til Herman ila uka. 

Herman Stadshaug 

30/2022 Marthe har ordet 
 

- Normal drift i sykehuset- smitteverntiltak redusert. 
Bla besøksrestriksjonene oppheves 

- Jobbes med å innhente etterslep fra pandemien og 
reduksjon i sykefravær hos ansatte 

- Utviklingsplanen som UR har gitt innspill til 
behandles i Styret i SI 28.04. Den viser hvordan SI 
som foretak skal samarbeide med kommunene for å 
utvikle virksomheten og møte framtidige behov for 
helsetjenester innen de rammene en får «Vår felles 
helsetjeneste» 

- Ventelisteproblematikk i SI: 60,1 gjennomsnitt frist 
ventedager, mål 50 dager 

 
- Kraftig økning i saker vedr barn og unge som er 

meldt pasient og brukerombudet i 20.21 
(Årsrapport)Pasient og Brukerombudet har barn og 
ungdom som satsingsområde. De takker ja til i 
komme i Uungdomsrådet og gi/utveksle 
informasjon. 

-  Ventetid på BUP går nedover. Psykisk helsevern 
har god kontroll på de aller dårligste og ivaretar 
dem på en god måte. 

- BU-møter. Medlemmer i UR kan delta i 
Brukerutvalgsmøter om de ønsker for å bli kjent, en 
gang hver. BU –kontakten, Jøran og Marthe kan 
referere fra møtene 

- 23.06 UR skal ha sak til Styret i SI 

Marthe  

31/2022 FFO arrangerer «hvordan få flere brukermedvirkere 
generelt og fra ungdom og personer fra det flerkulturelle 
Innlandet spesielt». Ønsker et kort innlegg fra en eller flere 
representanter fra UR. Møte finner sted på Scandic Hamar 
8.6-22 kl.11-16. Frist 2.5. 

- Jon Erik skal se på om han har mulighet til å 
representere UR. Amund sender over presentasjon 
fra UR.  

Christine 



32/2022 Intox-prosjektet 
- UR deltar nå på statusmøter, hvor Kristin Kolloen 

informerer.  
- Inga ønsker å delta «lyttende» i første omgang, og 

tar evt over for Amund. 
(Marthe gir beskjed til Kristin) 

Amund 

33/2022 Runden rundt bordet – noe nytt siden sist? 
- Opplæring av nye medlemmer, vi foreslår å slå 

sammen sommeravslutning og opplæring, finner 
dato i 1.halvdel av juni.  

- Jobber for å få inn flere medlemmer i rådet.  

Alle 

34/2022 Representasjon i de ulike utvalg, møter og prosjekter Christine og Kristin 

35/2022 Messenger gruppene – hvem styrer de?? 
- Nye medlemmer er lagt til, utgående medlemmer 

melder seg ut.  
- Styrer er ?  

Christine 

36/2022 Evt. Alle 
 
Neste møte er 23.mai 


