
Møtereferat Ungdomsrådet  

 

Møte: Møte i ungdomsrådet SI 

Møtedato: 23.05.2022 

Sted: Butterkvern, SI Brummundal  

Deltakere:  

Medlemmer i UR: Jon Eirik Hangård 

Fravær: Robin Regbo, Mie Strand, Inga Skaaden  

Koordinatorer for UR: Christine Vagstad Johansen, Kristin Nyhus  

For Brukerutvalget: Jøran Halvorsen  

Fra SI: Marthe Flugstad 

Referent: Kristin Nyhus 

 

 Saksliste/innhold Ansvar 
37/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent Christine 
38/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte. Godkjent Christine 
39/2022 Hva er viktig for deg dagen?  

- Innspill til brosjyre som det er ønske om å utarbeide 
Christine lager et oppsett av de innspill som UR har kommet med og 
sender det til Tone Torgersen. Britt Haugen kan være behjelpelig med å 
sette opp et A5 tosiders infoark 

Jon Erik 
 
 
Christine 

40/2022 Marthe har ordet   
 

• Styreleder og AD har hatt dialogmøter med de syv helseregionene i 
Helsefellesskap Innlandet. Det har vært gode og konstruktive møter 
om hvordan både kommunene og SI må endre seg for å kunne yte 
gode og helhetlige helsetjenester til innbyggerne i årene som 
kommer. Kommunene opplever mange av de samme utfordringene 
som SI, ikke minst når det gjelder å beholde og rekruttere 
fagpersonell. I tiden fremover må SI sammen med kommunene 
jobbe for å skape en mer sammenhengende og bærekraftig helse- 
og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 

• Helse Sør-Øst RHF legger opp til en todelt styrebehandling av saken 
om ny sykehusstruktur i Innlandet med en orienteringssak 25. 
august og beslutning 22. september. Så blir saken sendt til HOD for 
behandling etterpå. Oppstartfase steg 2 Konseptfase settes i gang 
når HOD har behandlet saken 

Marthe 



• Stort underskudd i SI fire første måneder i år. Fortsatt mange som 
venter på å få time til poliklinikk eller behandling i SI. Jobbes hardt 
med å kutte ventelister og å øke digital oppfølging. 

• Sak til Styret i SI 23.06. Forslag: Sett opp punkter fra innspill til 
utviklingsplanen i en powerpoint og si litt til hvert punkt. 
Koordinatorer hjelper til med å lage presentasjonen. 

• Rekruttering av: 
o Medlemmer i ungdomsråd. MF har vært i kontakt med 

kreftforeningen og sagt vi både kan trenge unge 
medlemmer med egenerfaring fra kreft og unge som kan 
være pårørende til foreldre/voksne med kreft som 
medlemmer i UR. MF følger opp saken 

o Ny koordinator etter Rita. MF har etterlyst svar fra Rita som 
skulle undersøke om andre i BUP på Opplandssida kunne ta 
over etter henne. Det er nylig sendt ut en mail i 
BUP/organisasjonen der en ber interesserte melde seg. Rita 
gir tilbakemelding til MF. 

 
 
 
 

41/2022  Rundt bordet 
Vi er invitert opp til Tromsø på nasjonal samling for ungdomsråd i Norge 
22.-23.9. 1 koordinator + 1-2 medlemmer får lov til å dra. Utgiftene blir 
dekket av midler som ungdomsrådet har. Det vil bli 2 overnattinger og 
avreise vil bli 21.9 med hjemreise 23.9. De med lengst ansiennitet vil bli 
spurt først og dvs. Jon Eirik, Robin og Inga i den rekkefølgen. Svarfrist er 
10.juni. 
 
 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 


