
Referat       Sykehuset Innlandet HF 

 

Innkalling til:  Ungdomsrådet i 
Sykehuset Innlandet 
HF 

Dato: 25.03.2020 

 Tilstede fra utvalget: 
Marit, Amund, 
Gabriel, Shadan, 
Malin, Mille, Maria 
Støttepersoner fra 
sykehuset: Marthe  
Flugstad, Kristin, 
Christine og Ingerid.  
Fra brukerutvalget: 
Gunn Rauken 
Fravær: Hans Christian 
og Margit. 
Utmelding: Elise 

Tid: 17.00-19.30 
17. 00 Begynner å 
logge inn og hjelper 
hverandre med Skype/ 
Teams 
Møte fra klokka 17.30  

  Sted:  På grunn av 
coronavirus er hver 
deltager hos seg selv.  

      
 

 

Saksnr. Sakstittel/-innhold  
 

4/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent! 

Marit 

5/2020 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent! 

Marit  

6/2020 Gjennomgang av hva som har skjedd siden sist i 
BUP – prosjektet.  
FAGDAG på Gjøvik der 3 fra rådet deltok: Tema 
som vil være viktig fremover: Ambulant jobbing 
og bruk av ny teknologi/Jobbe arenafleksibelt. 
Interessant å høre på «stillasbyggerne», som 
bruker tid på de som ikke så lett passer inn i 
vanlig poliklinikk/ de som ikke svarer og blir 
sett.  
Ahus virker til å ha fokus på tverrfaglige team, 
og Innlandet har fokus på samarbeid med 1. 
linjen.  
BUP-prosjektet ser ut til å ha 2 møter pr mnd. 
Satt på vent nå, siden en konsentrerer seg om 
smittesituasjonen.  

 
Amund, Margit & Marit 

7/2020 Taushetsplikt i poliklinikker  
Kommet noe tilbakemeldinger?  

 
Amund og Ingerid 

 



- Ingen tilbakemeldinger er kommet inn. 
Vi er enige om å sende ut purring til de 
aktuelle poliklinikker for å få svar. 

8/2020 Teamettermiddag på Ahus. 
“UNGDOM PÅ AHUS” 28.02.2020 
Marit og Malin refererer fra konferansen som 
hadde som hovedmål å snakke om Gode 
overganger mellom barn/ungdom og voksenliv 
i helsetjenesten.  
Det var informasjon fra alle ulike faggrupper 
som jobber på barne- og ungdomsklinikken i 
tverrfaglig team. Ungdomsrådet på Ahus 
presenterte seg på en fin måte.  
Våre representanter deler erfaring med at 
denne dagen var noe bortkastet. Det var sagt at 
det skulle snakkes til de unge, men dette 
forekom kun unntaksvis. Lurt å undersøke godt 
neste gang en prioriterer å delta en hel dag på 
møter eller kurs.  

 
Marit  

9/2020 Forespørsel fra Mari Klokkerud  
Regional Rehabiliteringskonferanse  
22-23.09.2020 på Lillehammer med 400 
deltagere. 

- Ungdomsrådet er bedt om å lage en 
presentasjon av ungdomsrådets arbeid. 
Amund og Marit vil gjerne snakke med 
gruppe for unge funksjonshemmede, 
som de tenker kan være lurt å 
samarbeide med. Flere der som har 
erfaring med slikt arbeid. 
 

 
Amund og Marit  

10-2020 - Power Point prosjektet  
Malin, Mille og Amund har starta på ein 
powerpoint-presentasjon. Denne 
presentasjonen sendes videre til noen 
av de andre i rådet, slik at flere kan få 
komme med innspill og dermed også få 
et eierforhold til presentasjonen.  

- Som et siste ledd i utarbeidelsen, så 
sier Marthe Flugstad at presentasjonen 
skal legges frem for Britt Haugen i SI, 
for å kvalitetssikre. 

 
 

Malin  

11-2020 - Ola Homb som er Avdelingsleder på 
Sannerud ber om at 3 ungdommer tar 
seg tid til å svare på en undersøkelse.  

Malin, Shadan og Mie svarer 

12-2020 Representanter i brukerutvalget 
Margit deltar så godt hun kan i utvalget, men 
det trengs en vararepresentant.  
Plan om tlf.møte i mai og treff i juni.  

Gabriel melder seg som vara 



13-2020 Konferanse om barn og unge, er planlagt i 
Bergen 27.-30.april. Denne blir avlyst, men det 
antydes ny tid i uke 49.  

Mest aktuelt at Marit og 
Amund reiser dit, men en 
kommer tilbake til dette.  

14-2020 Landskonferanse 2021 for ungdomsråd 
planlegges. Kommer tilbake med mere info.  

 

15-2020 En forsøker å komme med et nytt innlegg på 
facebooksiden til ungdomsrådet, litt oftere. 
Kanskje 1 gang pr uke.  

Maria vil ta ansvar for dette.  

 Info fra Marthe Flugstad: 
- Minner om at det ikke er noe i vegen 

for at en fortsatt kan kontakte 
fastlegen også av andre årsaker en 
korona, selv om koronasmitten er tema 
hos mange.  

- Når det gjelder planleggingen av nytt 
Mjøssykehus, så skal en rapport være 
klar ca 1. juni. Her vil det bla komme 
fram hvordan en ser for seg 
sykehusstrukturen i Innlandet videre; 
Hvilke sykehus som skal ha 
akuttberedskap og hvilke som kun skal 
ha planlagt aktivitet. 

- Viktig at Ungdomsrådet blir trukket 
med i videre arbeid med utvikling av 
sykehusene i Innlandet 

- Møte «Klin- IKT» er avlyst. Hans 
Christian og Gabriel trenger derfor ikke 
delta der.  

 

 Neste møte for ungdomsrådet er tenkt som et 
heldagsmøte, 27. mai. Vi ser an hvordan 
situasjonen blir i forhold til smitterestriksjoner 
og kommer tilbake med informasjon om dette.  

 

 

Ref. 

Ingerid Lyngnes Dahl 


