
 
 
 
 
 
MØTEREFERAT 

Møte: Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet HF 
Møtedato: 28.08.19 17.00-19.00 (VK 17.30-19.00) 
 
Tilstede:  
Fra ungdomsrådet: Mille, Margit, Maria, Gabriel, Hans Christian, Marit, Shadan 

 
Nytt medlem: 
Elise Marie Holmedal Karusbakken 

 
Fra Sykehuset Innlandet: 

Christine, Sidsel, Ingerid og Kristin 
Forfall: Silje Jeanett, Malin, Amund. 
 

Referent: Kristin Nyhus 
  
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
 
Saknr Saktittel/referat Ansvar 
 
28/2019 

Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Godkjent.  

Marit 

29/2019 Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Godkjent. 

Marit 

30/2019 Ønsker nytt medlem velkommen og tar en runde på hvem vi er. Alle 

31/2019 Trondheimstur 
Avtaler avreisetidspunkt, og transportvalg. 3 stk fra Opplandsida og 4 (5) stk 
fra Hedmarksida reiser. 

Marit og 
Christine 

32/2019 Klær, siste oppdatering 
Budsjett og tilbud 
Amund har fått tilbud på 3800,- inkl oppstartkostander. Tilbudet godkjennes 
av Marthe. Vi må nå samle inn str og bestille snarest mulig. Gabriel og Marit 
samler inn størrelser og Amund tar ansvaret for bestilling.  
 

 
Marit 
Amund 
Gabriel 
 

33/2019 Hva skal vi jobbe videre med?  
Det er ett ønske om ett større engasjement i ungdomsrådet. Alle 
medlemmene må tenke gjennom aktuelle saker, og komme med innspill i 
forkant av møter.  

- Ett viktig tema er overgangen mellom barne og ungdomsavdeling til 
voksenavdeling. Mål om det lages avtaler som sikrer en god 
overgang. 

Marit 



 

      
    

   Side 2  
 

 

- Ventelister – det er en utfordring at man ikke kommer inn tidsnok til 
utredning/behandling, spesielt i psykiatrien. Har for øvrig kommet 
ett program i BUP som skal sikre tidsnok kontakt mellom behandler 
og pasient. De har da frist på 12 uker for å bli kjent og få 
diagnostisering 

- Maria har ett innspill ift planlegging av nytt sykehus. Det bør være 
fokus på muligheten for å få et eget rom/avdeling på sykehus for å 
besøk av pårørende, ett «avkoblingsrom». Slik at man kan komme 
seg litt bort fra sykehushverdagen. F.eks så har rikshospitalet sin 
egen hytte. Dette ser vi på som VIKTIG å prioritere inn i ett nytt 
sykehus. 

 

34/2019 Skjedd siden sist?  
Ung face it: E-læringskurs, på 5 moduler. Spørsmålet er om dette er ett kurs 
som er aktuelt for/passer for ungdomsrådet. 

- Marit og Gabriel har sett litt på det. Kristin tar ansvar for å 
videresende mailen til alle i ungdomsrådet. Alle bør se på det og 
komme med en tilbakemelding. 

GD avisa: Hans Christian har snakket med GD, men ingen avtale/intervju er 
gjort. Han vil ta ny kontakt for å drøfte hvordan en skal legge det opp. Han 
kommer så tilbake til rådet for å lage en plan. Enighet om at det er 
nødvending å få lest igjennom et eventuelt oppslag før det trykkes. 

Marit  
Marte 

35/2019 Marte informerer om at det ble avslag på søknad ift kreftforeningen hadde 
inne hos helse og rehabilitering. Det skrives nå ny søknad, og de har fått 
konkret tilbakemelding på hva som bør endres i søknaden for å gjøre 
forbedringer. Søknadsfrist er mars 2020, Maria sin stemme er viktig 
 
Brev vedr. forbedrende forhold i resepsjonen i forhold til diskresjon. 
Det skrives et brev og saken følges videre.  
 
BUP Hva finnes av kurs i pasient- og pårørendekurs? Hva slags kurs finnes, 
og hvordan finner man ut av det? Hvordan kan UR forbedre dette.  
 
Neste møte i oktober: Forslag om at vi endrer fra standardmøte tid på 
ettermiddagen/kvelden til en felles dag i f.eks Brummundal. Vi planlegger 
inn møtetid, oppgaver/foredrag for det sosiale i UR, som gjør at vi blir bedre 
kjent og kan styrke samhold og føre til trygghet for alle. Ingerid og Kristin 
prøver å legge en plan. Tilbakemelding kommer.  

Marte 
 
 
 
 
Amund og 
Ingerid 
 
 
 
Ingerid og 
Kristin  

 
 
 
 


