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Møtereferat 

Møte: Helgesamling i Ungdomsrådet SI 

Møtedato: 25.-26.09.2021, Lørdag kl 0930-1630, søndag kl 1000-1500 
Sted: Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal 

Virtuelt møterom på norsk helsenett nr 996505 
Deltakere: Medlemmer i Ungdomsrådet; Amund J. Myrvold, Ingeborg Brovold Sørum, Ine Elise Hekne 

Sund, Jon Eirik Hangård, Margit Køhn Silnes , Malin Sømåen Engen, Mie Strand, Marit S. 
Ringstad 
 Koordinatorer for Ungdomsrådet: Christine Vagstad Johansen og Rita Myhre 

 Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken 
 Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad og Jens Schanke Dølør 

 Fraværende: Jøran Halvorsen 

Referent: Christine 
  
 
Saknr Saktittel/referat Ansvar 
41/2021 Innkalling godkjent Marit 

42/2021 Saksliste godkjent. Marit 

43/2021 1. Informasjonsmøte med de nye 
Vi hadde en presentasjonsrunde. Ingeborg ble rekruttert til rådet av 
sine behandlere på BUP. Ine Elise hadde hørt om rådet fra Margit 
og synes det hørtes spennende ut. Jon Eirik ble rekruttert via 
habiliteringstjenesten. Han synes også det hørtes spennende og 
interessant ut å bli med. 
Deretter gikk vi igjennom mandatet, og fant ut at det hadde en del 
mangler og feil som må rettes opp i. 

2. Annet opplegg med de «gamle» 
Noe å referere her, Rita? 

Christine og 
Marit 
 
 
 
 
 
Rita 

44/2021 Presentasjon av powerpointer 

• «Anonymitet i luka»: BU har hatt en «hysj» kampanje om 
taushetsplikt.  

o Denne ble laget som et ledd i denne kampanjen og lagt frem 
blant annet for BUP og de ulike poliklinikkene i Sykehuset 
Innlandet. 

o Flere fikk en liten Aha-opplevelse om at de ikke hadde tenkt 
på hvor lite pasientvennlige med tanke på taushetsplikten de 
ulike resepsjonene/lukene i poliklinikkene er. 

• Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet, «Tema; Ungdommer i 
overganger»  

Amund og 
Marit 
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o Denne ble lagt frem for styret i SI 
o Fikk masse skryt for å ha gjort et godt stykke arbeid med 

denne presentasjonen 
o Marit og Amund søkte på SI sin egen nettside på 

«overganger» og svært lite dukket opp. Det ene alternativet 
som kom opp var habiliteringstjenesten sitt kurs «Snart 
voksen», for utenom menstruasjonsblødninger, fødsel o.l. 
som ikke har så mye med overgang fra barn til voksen å 
gjøre.  

o Kommentar til «Snart Voksen-kurset»: De synes blant annet 
at tittelen var litt provoserende da de synes målgruppen for 
dette kurset, 15-17 år er langt fra voksen. De var også litt 
provosert av teksten som lå under dette kurset. Christine 
forklarte at dette kurset var for 
pårørende/foreldre/fagpersoner til multifunksjonshemmede 
barn og at barnet selv ikke er med på disse kursene.  
Christine vil ta med seg tilbakemeldingen til de som har 
kurset på hab.tjenesten. Marit har du noe å tilføye her? Har 
jeg skrevet riktig om hva dere tenkte da dere leste teksten? 
Fant ikke igjen beskrivelsen på SI sine nettsider nå, da kurset 
har vært, så det ligger ikke der lengre… 

 

45/2021 Brukerutvalget 

• Jøran meldte avbud pga. sykdom. 

• Gunn ga en kort presentasjon av brukerutvalget og deres rolle inn 
mot ungdomsrådet 

• Gunn roste rådet for deres arbeid fra starten og frem til nå og synes 
det har vært moro å følge deres vei til der de er nå 

• Synes det er bra og nyttig å være med på UR sine møter og at to 
representant 

• er fra UR er med BU på deres møter. 

Gunn 

46/2021 Veien mot storsjukehuset 

• De ønsker en tydelig stemme fra ungdommene i UR inn i 
beslutningsprosessen. Jens ønsker å bli invitert til UR-møtene vi skal 
ha fremover. 

• Det er ønske med deltagelse fra ungdommene i heldagsmøtet rundt 
storsjukehuset som skal være på Gjøvik 28/9 kl 9-15 på Brighthouse 
(Maarud-fabrikken). BU v/Gunn Rauken vil også være med på dette 
møtet. 

• Viser ellers til vedlagte PP fra Jens. 
 

Jens Schanke 
Dølør 

47/2021 Oppsummering/evaluering av lørdagen 

• Bra med pauser. Margit synes det ble litt for mye informasjon.  

Marit 
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• Bedre nå enn sist. 

48/2021 Fokusplan 

• Marit og Amund gjennomgår denne. 

• Kan denne legges ved referatet? 

Marit og 
Amund 

49/2021 Forpliktelser og forventninger i UR 

• Denne flyttet vi til neste UR-møte, da både Ingeborg og Ine måtte 
reise hjem lørdag kveld grunnet sykdom. 

Marit og 
Amund 

50/2021 Besøk fra A-hus ble ikke noe av, da de ikke har hørt noe ifra dem. 
 
Helse Sør-Øst ber om innspill på en felles retningslinje for 
ungdomsrådet 

• Går igjennom retningslinjen som Helse Sør-Øst har utarbeidet, og 
gir tilbakemelding til Marthe som igjen gir Helse Sør-Øst 
tilbakemelding. Noen av tilbakemeldingene kan gjelde for alle 
ungdomsråd, og noen var lokale. 

• Tilbakemeldingen: 
 
Pkt. 3.1 
Rådet ønsker hyppigere møter enn det de har i dag, da de ser at de ikke får 
tid til å gjøre alt som forventes av dem, og hvorfor skal de få mye kortere 
tid enn BU. De ønsker månedlige kveldsmøter à 2 timer med fysisk 
oppmøte i Brumunddal, med unntak av sommerferien (juli). I tillegg ønsker 
de en årlig helgesamling. I tillegg bør koordinatorer og leder/nestleder i 
rådet ha egne møter utenom og disse kan gjennomføres digitalt. 
 
Pkt. 4.  
De mener at det bør være at krav at de ulike faggruppene som jobber ved 
sykehuset klinikker rekrutterer medlemmer til ungdomsrådet og eller 
kommer med forslag til kandidater. 
 
Pkt.4.2  
De ønsker at funksjonsperioden settes for ett år, da det er vanskelig for 
ungdommen å binde seg for to år om gangen. Den siste setningen kan 
strykes her, da den ikke er aktuell.  
De lurer også på punktet om ungdom som er under 18 år om det må 
avklares med foreldre skriftlig, eller om det er godt nok at de sier at de har 
myndighet til å bestemme det sjøl. 
 
Pkt. 5 
F. Har ingen oppegående nettside som er i bruk. Hvem skal i så fall dette 
sendes til. 
 
Pkt. 8 

A-hus 
 
Christine 
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De fleste av ungdommene er med i i andre råd og utvalg da de engasjerer 
seg på ulike plattformer. Vanskelig å si at de ikke kan det, også pga. at de får 
bedre betalt der; 425 kr timen. 
 
Pkt. 9  
Drøfting av økonomi i rådet og betaling på møter kom under dette punktet: 
Det er flere medlemmer i rådet som trekker seg pga jobb, da de er over 18 
år og får bedre betalt ved å være i jobb andre steder enn rådet. De synes det 
er litt urettferdig at om de hadde vært medlemmer i BU ville de fått det 
dobbelte.  De ser også det at om man engasjerer seg så gjør man det litt på 
frivillig basis, men samtidig har de ikke råd til ikke å ta den kveldsvakta… 
 

 
 

51/2021 Oppsummering av helgen 

• De synes helgen har vært bra. Det ble noe fravært under middagen 
lørdag og på søndag, emn sykdom kan inntreffe og det får man ikke 
gjort så mye med.  

• Gode tilbakemeldinger fra de «nye»; Jon Eirik, Ingeborg og Ine 
Elise. De ønsker å være med i rådet videre. 

• De ønsker ikke å bruke Wood neste gang. Flere av rådet fikk en 
dårlig mottakelse av dama i resepsjonen på hotellet på lørdag. Hver 
gang de henvendte seg der ble de møtt av en gretten og lite 
løsningsorientert kvinnelig resepsjonist. Ellers så var alle de andre 
som vi ble møtt av på hotellet veldig hyggelig og imøtekommende. 
Maten var god og de klarte å tilrettelegge for alle våres ønsker.  

• Neste helgesamling ønsker de seg tilbake igjen på Quality Strand 
Hotell på Gjøvik. Ungdommen ønsker seg rom i samme etasje og i 
nærheten av hverandre.  

Marit og 
Amund 

52/2021 Evt. 

• Det er ønske om julebuffet på det siste møtet som UR skal ha før 
jul den 6/12 kl 17-19. Kan dette bestilles fra kantina på SI? 

• Neste helgesamling håper vi å kunne arrangere på det tidspunktet da 
vi pleier å ha den: 29.-30.januar 2022 på Quality Strand hotell 
Gjøvik. Christine hører med hotellet. 

Christine 

 


