
 
 
 
 
MØTEREFERAT 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI  
Møtedato: 26.10.2022 
Kl: 17:00-19:30, ble servert pizza ved ankomst  
Sted: Buttekvern møterom 2, Furnesvegen 26, Brumunddal. Mulighet for digital deltakelse.  

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

 
Deltakere:  
Medlemmer i Ungdomsrådet; Jon Eirik Hangård, , Inga Skaaden, Marit S. Ringstad, Maria 
Paz G. Evensen, Oliver Valldal, , Adrian Bhargava Evjen, og Erna Marie Bakke 

Koordinatorer for Ungdomsrådet: Christine Vagstad Johansen og Berit 
Gallefoss Denstad (vikar) 

Fra Brukerutvalget: Jøran Halvorsen  

Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad  
Fravær: Amund j. Myrvold, Malin S. Engen, Robin Bråthen Regbo og Isabell B. Bekkevold.  
 
Sunniva Tokvam Rønshaugen trekker seg fra ønsket om å delta i UR, da det blir for lang 
reisevei. Erna Marie Bakke kan ikke være med grunnet at hun er ansatt i SI og at det derfor 
kan bli et habilitetsspørsmål. 
 
 
Referent: Christine Vagstad Johansen 
 

 r Saksliste/innhold  Ansvar 

54/2022  Innkalling og saksliste godkjent med kommentarer 
• Kom i seneste laget 
• Ønske at den kommer ut 2 uker før møtet, for at 

leder og nestleder kan forberede seg godt til møte 

Berit 

55/2022 Referat fra forrige møte godkjent Berit 

56/2022 Ønske nye medlemmer velkommen 
• Adrian, går i 9.kl. Kommer fra Vestre Toten. 

Berit 

57/2022 Kort referat fra nasjonal samling i Tromsø 22.-23.09 
• Brukte for lang tid til presentasjon av et lokalt UR 

fra Vefsn kommune i Nordland 
• Burde vært delt opp mer i gruppene med «nye» og 

Marit og Christine 

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


«gamle» medlemmer 
• Bar preg av at det er koordinatorer som har satt opp 

programmet uten å snakke med medlemmene 
• Nyttig som koordinator å delta på 
• Viktig å dele de gode erfaringene vi har 

58/2022 Kort referat fra KvIP besøksteam 29.09.22 
• Akuttenheten på Sanderud, døgnenheten 
• Gikk gjennom rommene, det som pårørende 

trenger, maten, resepsjonen og prøver å nå folk i 
miljøet rundt. 

• Strengt regime der – mister fort identiteten sin 
• Var inne på tvangsrom der pasienter blir lagt i 

belter, hvor pårørende heller ikke har lov å være til 
stede. 

• Ikke lov med gardiner, men gardinfestene henger jo 
der; Amund og Marit påpekte dette 

• Var med folk fra hele helse Sør-Øst 
• Påpekte dørhåndtak, sengegavl etc. 
• Pasientenes bagasje gås gjennom når de blir innlagt. 

Fjerner tannbørste, sminke, telefon og andre 
personlige ting som de anser som farlig for 
pasienten. 

• Ingen pasienter ville prate med dem, for de hadde 
ikke fortalt at det var ungdom som skulle prate med 
dem 

• Mye brukermedvirkning der, men følte at det 
mangler engasjement for ansatte 

• Fint besøk og takknemlig for å kunne være med der 
• Har troen på dette arbeidet og følte det nyttig å 

delta. Veldig engasjert i dette arbeidet 
• Viktig at ikke alle blir behandlet likt da man er 

forskjellig som individer selv med samme diagnose 
• Nyttig for begge parter at ungdomsrådet var med på 

det. Nyttig at de som drar har bakgrunn fra psykisk 
helse, men også nyttig å komme dit med andre 
øyne. 

• Ville heller ha kommet inn i posisjon på forhånd for 
å gjøre brukerne/pasientene trygge. 

Marit 

59/2022 Siste nytt SI v/Marthe 
• Det foreligger ennå ikke noen avklaringer fra 

helseministeren vedr valg av framtidig 
sykehusmodell/struktur i Innlandet.  

• Høy aktivitet i SI- mange får behandling. Høye 
kostnader til innleie av vikarer i SI i 2022. Færre 
konsultasjoner PHV barn, færre liggedøgn både 
BUP og voksne i 2022 sml med 2021. Totalt i SI 
nesten 100 mill etter budsjett pr september. 

Marthe 



Vanskelig å avsette midler til investeringer som SI 
trenger. 

• Får ikke videreført kompensasjon i 2023 for tap av 
inntekter pga covid. Kompenseres heller ikke for 
økte kostnader til lønn og pensjoner i rammene SI 
får. Jobbes iherdig med budsjett for 2023 som 
Styret i SI skal godkjenne. Psykisk helsevern barn 
og unge skal styrkes. 

• Viktig arbeid er økt nærvær, tiltak for å ha friske 
medarbeidere som er tilstede, samt rekruttere 
arbeidstakere, særlig spesialistleger, sykepleiere og 
helsefagarbeidere.  

• Økt satsing på utvikling av digital oppfølging og 
økt bruk av helsefagarbeidere der det er mulig og 
færre kontroller med fysisk oppmøte. Kan vi ha det 
slik at pasienten selv tar kontakt? (etter spesielle 
kriterier..) 

• Tenke HVA ER GODT NOK?  
Fra statsbudsjett 2023 

• Opptrappingsplan for psykisk helsevern som skal 
styrke behandlingstilbudet til psykisk syke, planen 
skal ferdigstilles i 2023.  

• 150 mill. kroner til å øke døgnkapasiteten for barn, 
unge og voksne i psykisk helsevern i 2023. 

• Helsesatsingen i barnevernet skal videreføres og 
styrkes. 

• Arbeidet med å tilby vurderingssamtale til alle som 
henvises til psykisk helsevern videreføres. 

• Fritt behandlingsvalg avvikles fra 2023 
Diverse informasjon: 

• Første møte i arbeidsgruppe fagutvalg barn, Marit 
Sundvold Brustad, Sør-Aurdal kommune= 
prosjektleder 50%, Lage mandat til fagutvalget som 
skal være et permanent utvalg. UR blir koblet på 
etter hvert. Viktig oppgave for fagutvalget er å få til 
god pasientflyt mellom kommunene og sykehus. 

• UR møter Styret i SI 15 desember. 
• Hvis en ny + en gammel vil delta på møte i BU-

møte 16 nov er det mulig. 
• Pasientombudet- invitere dem på møtet i UR før 

eller etter jul. 
• Årsrapport for 2022 må være ferdig tidlig i januar -

23. 



• Brukerutvalget i HSØ ønsker referat fra møtene i 
UR. Vi kan henvise til nettsida og legge til v/ Ida 
Anette Kalrud; Ida-Anette.Kalrud@helse-sorost.no 
på lista over de som får direkte tilsendt referatet 

 
Kommentarer: 

• SI er jo en av de sykehusene som drives mest 
effektivt. 

• Mangler fagkompetanse i SI 
• Ikke fått signaler på at man skal ned driften i UR 

60/2022 Runden rundt bordet – noe nytt siden sist? 
Maria:  

• Utviklingskomite for digitalt Vardesenter for 
kreftforeningen 

o Utvikle en nettside med informasjon og 
linker der alt er samlet på et sted 

o Gjøre den ungdomsvennlig med tilpasset 
informasjon til ungdom 

Inga: 
- Møte i intox-prosjektet 

o Hvordan ivareta gjenganger og hvem som 
skal ta ansvar for å kalle inn til et møte i 
etterkant av oppholdet 

Jon-Eirik: 
• Fornøyd med å ha vært på voksenhabiliteringen til 

sitt første møte der – god overgang 
o God respons og følte at han ble hørt 

Marit: 
• Kontaktmøte med pasient- og brukerombudet 

o Spennende å høre hvor mange flere saker de 
har fått inn. Økt med 21% på innkomne 
saker. Bra at brukere tør å si ifra. 

o Tannhelse var et høyst aktuelt tema – tenna 
er jo også en del av kroppen, men det meste 
blir ikke dekket av Helfo. 

o BPA-sak som har kommet for retten, der 
bruker har mistet mange timer med hjelp og 
hvor familien måtte stille opp som 
helsepersonell. 

o Fokus områder for dette og neste året er 
helsetjenester for barn og unge. 

o Ingvild Bruun; veldig interessant person. 
Hun hadde en veldig fin måte å 
kommunisere med publikum på. Kunne hun 
ha blitt invitert til helgesamlingen? 

o Seniorrådgiver fra statsforvalteren – 
hvordan bruke den nye veilederen for 
helsetilsyn. Nytt og bedre 

Alle 

mailto:Ida-Anette.Kalrud@helse-sorost.no


veiledningsprogram. 
- Programkomiteen for samling for UR i helse Sør-

Øst 
o Digitalt møte ble avlyst. Lagt et 

samarbeidsdokument. 
o Maria og Marit avtaler et møte seg imellom 

for å gi tilbakemelding på programmet, 
svarfristen er 4.november. Tar kontakt med 
Christine etter behov.  

o I det samme dokumentet gis også forslag til 
neste digitale møte 

o Det er åpnet opp for at et medlem til fra uR 
kan delta. De som er interessert sender en 
melding til Maria eller Marit. Hvis det er 
flere som er interessert så vil det «nyeste» 
medlemmet bli prioritert 

o Dato for samling er 13.-15.januar 2023. 

61/2022 Oversikt hvem fra UR som er på hvilke prosjekt, utvalg og 
møter 

o Berit og Christine lager en oversikt som vil 
bli sendt til Marit og Maria som leder og 
nestleder. Vil bli gjennomgått på neste møte 

Christine 

62/2022 Fadderordning i UR 

• Maria er fadder til Robin og Isabella 
• Malin er fadder til Inga  
• Marit er fadder til Oliver og Jon Eirik 

Malin var også tenkt som fadder til Adrian som ikek lenger 
vil være med i UR. 

Marit  

63/2022 • Tema til styremøte i SI 15.desember  
o Overganger blir for stort tema 
o Må kunne klare å holde en presentasjon, 

svare på spørsmål 
o Tvang i psykisk helsevern 
o Etter loddtrekning blir Robin og Inga med 

Amund, Marit og Maria på et digitalt 
innspillsmøte for å planlegge ev deltakelse i 
Styremøte 

Marit og Maria 

64/2022 Helgesamling 13.-15.januar 2023 på Scandic Lillehammer 
Hotel 

• Besøk Kringsjåtunet 
o Ønsker UR velkommen 
o Ønsker å komme dit fredagen, for trenger 

lørdag til å jobbe med saker. Berit tar 
kontakt med de 

Marit og Maria 



• Aktiviteter/leker  
o Sosialkomite: Jon Eirik, Malin, Oliver og 

Marit 
o Avtaler digitalt møte 

• Program 
o Programkomite: Maria, Inga og Isabell 

• Marit informerer Adrian at hun ikke har lagt han til 
i en gruppe, da han er med på sitt første møte i dag. 
Hun forteller at han selv kan velge hvilken komite 
han vil være med på, hvis han ønsker å være med 
på det.  

65/2022 • Juleavslutning 
o Neste møte 23.nov, som utvides til 3 timer, 

kl 17-20 
o Pizza m/julebrus 
o Julemusikk 

Christine 

66/2022 • Opplæring i UR 
o Ble ikke tid på møte til dette denne gang 
o Vårt nye medlem Adrian vil få utdelt 

retningslinjer fra Berit som han kan lese 
igjennom til neste gang. 

Berit 

67/2022 Evt. 
• Neste møte i ungdomsrådet er 23.nov kl 17-18 

Noen av sakene til neste møte 
o Sak til styremøte i SI 
o Helgesamling 13.-15.jan  
o Samling for UR Helse Sør-Øst 27.-29.jan 
o Rehab.forum 9.-10.mars 
o Hvem har ansvar for hva - fordeling 
o Opplæring 

Alle 
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