
Referat møte i Ungdomsrådet Sykehuset Innlandet 
 

Referat: Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet HF Dato: 13.03.19 

  Tid: Kl 17-19 (VK 
1730-1845) 

  Sted: Elverum og 
Lillehammer 

Deltakere: Fra Ungdomsrådet:  
Elverum: Martine D. Kjølby, Margit Silnes, Mille 
S. J. Østerås, Amund J. Myrvold, Maria P. G. 
Evensen og Gabriel Grønning var med via 
Facetime. 
Lillehammer: Hans Christian Amundsen, Tiril 
Høie (nytt medlem) og Silje Jeanette Pedersen 
(nytt medlem) 
Fravær: Marit V. S. Ringstad på Lillehammer 
 

Fra Sykehuset Innlandet: Christine V. Johansen, 
Sidsel Husa, Kristin Nyhus, Ingerid L. Dahl og 
Marthe Flugstad 

 

Gjester: Gunn Rauken, Brukerutvalget for 
Sykehuset Innlandet 

 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
 

Saksnr. Sakstittel/-innhold Ansvar 

01-2019 Oppmøte med prestasjoner. Ny koordinator Oppland og 

nye medlemmer.   

Det ble en kort presentasjonsrunde av alle sammen, da vi har 

en ny koordinator, samt to nye medlemmer på Oppland. Den 

nye koordinatoren er Ingrid Lyngnes Dahl og jobber ved BUP 

på Lillehammer. De to nye medlemmene i ungdomsrådet (UR) 

er Tiril Høie og Silje Jeanett Pedersen. 

 

Alle 

02-2019 Informasjon fra Marthe Flugstad 

 Det  er vedtatt at Mjøssykehuset skal bygges ved Mjøsbrua. 
Viktig å følge godt med på prosessen videre og sikre at 
ungdommene får elta i aktuelle planleggingsgrupper.  

 De nye reviderte samarbeidsavtalene mellom Sykehuset 
Innlandet og kommunene i sykehusområdet  gjelder fra 
01.03.19. Alle kommuner skal ha like avtaler med 
Sykehuset Innlandet.. 

Marthe 



 Kreftforeningen, i samarbeid med sykehuset Innlandet har 
sendt søknad om midler fra Helse og rehabilitering på et  3 
årig prosjekt.Digital samhandling,mestringskurs for 
kreftpasienter og deres pårørende. Prosjektet ønsker  å ha 
med Maria i styringsgruppa.  

 Meld fra til RPPO (ressurssenter for pasienter og 
pårørende opplæring), hvis dere ser behov for 
mestringskurs for barn og unge. De kan være behjelpelige 
med å igangsette kurs i aktuell avdeling. 

 

 Sykehuset Innlandet starter nå med å sende ut 
innkallingsbrev elektronisk. Dette gir bra økonomisk 
innsparing 

Flott at Ungdomsrådet presenterte seg i SI-magasinet. Viktig at 

rådet er synlig. Ungdomsrådet oppfordres også til å være aktive 

og komme med forespørsler til ledelsen i SI, via 

koordinatorene.   

03-2019 Hva har skjedd siden sist? En liten briefing etter 

helgesamlingen i Asker. Tettere samarbeid rådene 

imellom, og hva vi jobber med på siden av.  

Gabriel referer fra helgesamlingen i Asker. De holdt kurs i det 
å være brukermedvirker, og gjorde gruppeoppgaver for å bli 
bedre kjent. Samlingen hadde som formål at koordinatorene og 
ungdomsrådene i helse Sør-Øst blir bedre kjent med 
hverandre, som gjør det lettere å samarbeide på tvers. 
Samlingen opplevdes som nyttig både for oss koordinatorer og 
leder/nestleder i UR. Det er store forskjeller mellom UR i 
helse sør-øst, både når det gjelder antall medlemmer, aktiviteter 
og ikke minst de økonomien i rådene. Det jobbes med å få 
nasjonale retningslinjer for ungdomsrådene, slik at det blir mer 
likt. 
De vil prøve å få denne samlingen til å bli årlig.  
 

Gabriel 

Christine 

Kristin 

04-2019 Hvordan bli mere synlige?  

- Stand?  

- Foredrag?  

- Klær m/logo?  

- Rekruttering? Søknader?  

- Ny plakater?  

Burde ha klær med logo/trykk etc. til å bruk for å rekruttere til 
ungdomsrådet og som kan brukes ved representasjon av UR. 
UR ser på hvordan de ønsker at det skal se ut og kommer med 
et forslag innen 1.april. Må ta kontakt med servicekontoret på 
SI, for å høre hva som er lov og ikke ifht logo, trykk etc. 
Byavisa på Lillehammer har tatt kontakt og vil ha et intervju 
med ungdomsrådet. 
Det var en artikkel om UR i den siste utgaven av SI magasinet. 

Alle 



Mye ble kuttet ifht utkastet som UR hadde skrevet. 
 

05-2019 Sosiale medier.  

- Facebook?  

Hvem, hva, hvordan?  

- Skal vi lage en Instagram konto, eller er det nok 

med Facebook?  

Lagt ut en video hver uke, hvor deltagerne i UR gir en 

presentasjon av seg selv og forteller hvorfor akkurat de sitter i 

rådet. Fått flere følgere etter at de har økt aktiviteten på FB-

siden. Margit synes det er krevende å holde den oppdatert, så 

det holder med en konto på sosiale medier. De blir enige om at 

om at de som er medieansvarlige må være flinke til å delegere 

jobb til andre, om man er inne i en dårlig periode eller om man 

har for mye å gjøre. 

 

Margit og Mille 

06-2019 Påmelding til Trondheimstur i September.  

- Har vi økonomi til å sende alle?  

- Hva gjør de andre rådene?  

- Hvem kan?  

Det har ikke kommet endelig invitasjon med program 

angående denne samlingen enda. Christine har sendt de en 

mail for å høre om det i det hele tatt blir en samling i 

september, og evt. Når påmeldingsfrist for denne er. Alle i 

rådet ønsker og har mulighet til å delta på denne samlingen. 

Ingrid sier at hun nok kan ordne, så vi kan kjøre minibuss 

oppover og på den måten spare reiseutgifter. 

Rådet ønsker å prioritere at alle som vil og kan skal få lov til å 

dra på denne samlingen. 

 

 

07-2019 Besøkshund - Ønske fra medlemmer.  

God ide, men vanskelig i forhold til renhold, allergier ++.. 
Kanskje finnes det andre alternativer som fungerer minst like 
bra. Dette fungerer best på rehabiliteringssentre, ulike 
institusjoner etc., men ikke så bra på sykehus. 
 

 

08-2019 Runden rundt bordet.  

Ingrid: Hvor er alle barn og ungdom? På hvilke 
avdelinger/poliklinikker? 
Silje: Heisen på Lillehammer sykehus har ikke blindeskrift på 
knappene. Tallene er i tillegg veldig små. Talen er i tillegg 
veldig lav, så det er vanskelig å høre. Sidsel sender mail til 

 

Ingerid 

 

Sidsel 

 



teknisk avd. for å høre hvem som har ansvar, og vil sjekke 
heisene i Elverum. 
Gunn Rauken: 5.april kommer det besøk på Hamar sykehus. 
De lurer på om noen fra UR kan være med. Mille og Margit og 
muligens Maria, Gabriel Maria og Martine kan også muligens 
være med.  
12.juni er det dialogkonferanse i Brumunddal. Ønske om 
deltagelse fra UR her også. Mulighet for deltagelse på møter i 
Brukerutvalget. Neste møtet er 3.april og deretter 15.mai. Best 
å delta fra morran av.  Gabriel stiller på møtet 3.april. 
 
 

 

 

Mille, Margit, 
Maria, Gabriel og 
Martine 

 

 

Gabriel 

09-2019 Neste møte i UR: 

Tid: onsdag 8.mai kl 17-19, VK kl 1730-1845. 

Sted: Elverum sykehus (barneavd.) og Lillehammer 

sykehus (barnepol) 

Christine 

Kristin 

Sidsel 

Ingerid 

 

Kopi av referat til: Marthe Flugstad, Alice Beate Andersgaard, Wenche Midjo Røkke, Anne 
Grethe Einang, Jon Grøtta, Ungdomsrådet m/koordinatorer (sendt på messenger), Gunn 
Rauken (brukerutvalget SI), Silje Naustvik (stab helse SI) 

 


