
 
 
 
 
 

REFERAT 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI og juleavslutning 
Møtedato: 23.11.2022 
 
Kl: 17:00-20:00 (møtet ble avsluttet kl. 19:00). Servering av pizza og julebrus ved ankomst  
Sted: Buttekvern møterom 2, Furnesvegen 26, Brumunddal. Mulighet for digital    
deltagelse. 

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

Deltakere:  
Medlemmer i Ungdomsrådet;  
Jon Eirik Hangård, Malin S. Engen, Robin Bråthen Regbo, Inga Skaaden, Amund j. 
Myrvold, Marit S. Ringstad, Maria Paz G. Evensen (på Join), Oliver Valldal og Isabell B. 
Bekkevold 

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

Fra Brukerutvalget: Jøran Halvorsen.  

Forfall: Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad.  
 

Referent: Berit Gallefoss Denstad  
  
Saksnummer Saksliste Ansvar 
68/2022  Godkjenning av innkalling og saksliste  

- Godkjent. 
Marit 

69/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte  
- Godkjent. 

Marit 

70/2022 Runden rundt bordet – noe nytt siden sist? 
- Hvem som skal delta på BU-møtene fremover:  

o Nytt brukerutvalg blir oppnevnt av AD, jan 23, siste 
møte for gammelt utvalg i des. 22 (Jøran). 

o BU-møtene viktige å delta på, mulighet til gjensidig 
informasjon. (Marit) 

o Det er laget en oversikt med to og to som drar på 
BU-møtene, UR har kunnet komme med egne 
ønsker. 

o Første navn har ansvar for møtedagen.  
o Alle i UR skal delta i løpet av neste år. 
o Gi beskjed om noen ikke kan komme og innkalle 

Marit - 
Alle 
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neste, slik at det alltid er to til stede.  
o Delta på helt eller halvt møte. 
o Marit og Malin drar på første møte for å hilse på det 

nye BU.  
o Må få møteinnkalling fra Geir og Marthe til 

ungdomsrådsmailen og til riktig person 
(koordinatorer fordeler til dem). 

- Intoksmøte (siste), ingen kan stille. Inga har vært 
representant der. Følge opp referat som kommer. 

- Jon Eirik slutter pga jobb hver dag, blir mye å følge opp. Han 
vil ha mulighet og er velkommen til å komme igjen ved 
senere tidspunkt. 

71/2022 Siste nytt SI v/Marthe 
1.  Helseministeren ønsker bedre utredninger før endelig 

vedtak om sykehusstruktur i Innlandet tas. 
Foretaksmøtet mellom HSØ og Helseministeren vedtok 
derfor på møte 21.11.22 følgende tillegg i 
sykehussaken:  

Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.23 
belyse: 
- hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-

alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- 
og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom 

- mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av 
medarbeidere i fasen fram til byggestart 

2. Synnøve Kjølgård; Synnovekjolgard@gmail.com som 
representerer Mental helse i Brukerutvalget i SI blir ny 
kontaktperson for Ungdomsrådet. Hun ønsker å delta på 
deler av rådets samling i januar. Programansvarlige for 
samlingen tar kontakt med Synnøve og avklarer når dere 
vil hun skal komme og hva dere ev vil at hun skal si noe 
om eller hva dere vil diskutere med henne. Hun har fått 
beskjed om sted og dato for samlingen. 

3. Møte med Styret i SI 14.12. AD vil gjerne vite hvilken 
sak UR ønsker å ta opp med styret og hva tittelen er på 
temaet. Meld det tilbake til Geir Silseth snarest og med 
kopi til Marthe (satt av tid kl. 0930-1015) 

4. Marit Alver-Jacobsen er ny leder for pasient- og 
brukerombudet i Innlandet 

Christine 
(Marthe) 

72/2022 Hvem har ansvar for hva? – fordeling av 
oppgaver/ansvar.  
Generelt, det er viktig på møtene at UR minner om at UR 
får sagt det som er viktig for dem. UR føler at de blir hørt. 
Slik det er i dag, i utvalg står ingen med ansvar. De fleste 
møter er digitale.  
 

Marit og 
Christine 

mailto:Synnovekjolgard@gmail.com


Oppgaver de til nå har deltatt på: 
- «Hva er viktig for deg dagen» i juni:  

o Hva er viktig for UR, hva vil de ha frem? UR synes 
det er viktig å delta her i samarbeid med KPPO. 

o Amund har deltatt tidligere, positive erfaringer. 
o En Flyer ble delt ut og sendt til ulike sykehus 

avdelinger. 
o Første gang var på Olerud/Scandic, viktig at UR får 

frem sin stemme. UR føler de blir hørt.  
o Må ha en fast, helst to? (ikke mange møter, 2-4 møter 

på vårparten). Inga, Oliver melder seg. 
- Styremøter (se sak 70). behandler saker som de vil fremme 

neste år, evaluerer hva som har skjedd, endringer. Krever at 
du er glad i å fremføre, les og skrive, forberede seg. Mest 
givende for UR å delta på disse møtene, blir det uttalt. 

- Mjøssykehuset, saken er utsatt til mars 23:,   
o UR må ha med representant  Marit, Maria (etter 18 

desember).  
o Organisert gjennom heldagsmøter med workshops 

(ca 2 ganger mnd) Amund melder seg som reserve. 
Blir nok mye møter i mars 23.  

o Må innstille seg på å forberede seg godt, lese mailer 
og lange dokumenter for å få godt innblikk i saken, 
samt møte og diskutere UR`s tanker om 
endringsprosessen. Krever også at representant i UR 
må like å fremføre synspunkter eller presentasjoner. 
Våre referat blir lest, betyr mye. 

73/2022 Sak til styremøte i SI 15.desember:  
Arbeidsgruppe (Marit, Maria, Inga og Amund): UR ønsker 
å presentere et tema. To forslag (avstemming ble foretatt i 
Messenger): 
- Tverrfaglig HF. 
- Møte ungdom - i tide - i psykisk helsevern (valgt). 

Marit la frem forslag til sin presentasjon  

Marit  
 
 
 
 
 
 
 

74/2022 Helgesamling Lillehammer 13.-15.januar 2023 
- Har programkomite (Marit, Amund, Isabell, Maria), hatt 

arbeidsmøter, sosialt på Gjøvik lørdag? (Maihaugen) dra til 
Gjøvik f\op bowling, quiz kveld 

- Oppmøte 11-12 fredag med lunsj,  
o Omvisning Kringsjåtunet, ferdig kl. 14? 
o Kl. 14-16? AD Andersgaard med Herman, tema hva 

skjer med nytt sykehus. 
o Sosialt: quiz-kveld.. 

- Lørdag:  
o Forespørsel er sendt bruker om foredrag: Ingrid 

Bruun om foredrag, avvente svar og økonomi. 
o Fokusplan, mål og ønsker for året. Mjøssykehus. 

Oliver, 
Maria og 
Marit 



 

 

o Besøke barneavdeling Lhmr?  
o Sosiale medier. 
o Møte repr BU søndag, Synnøve? 

- Søndag, lunsj, så en time? 
- Marit setter opp program. 

75/2022 Rehab.forum 9.-10.mars 2023. Påmeldingsfrist 6. januar, 
ungdommene får tid til å tenke hvem som vil delta. Rehab 
dekker påmeld for leder, og en til. (Maria?) 

Berit 

76/2022 Evt. 
- Ungdomsrådet i A-hus fyller 10 år, jubileumskonferanse 

Marit reiser dit, fint å få med en til. 
- Brev fra ledelsen SI er sendt ut til UR til info. 
 

Alle 
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