
 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT UNGDOMSRÅDET SYKEHUSET INNLANDET 2021 
 
Ungdomsrådet, UR, består i 2021 av følgende medlemmer: 
Marit Strandbakke Ringstad (leder), Amund Myrvold (nestleder), Margit Silnes, Mie Strand, 
Malin Sømoen Engen, Jon Eirik Hangård og Gabriel Grønning (fram til juli) 
Koordinatorer for Ungdomsrådet: 
Kristin Nyhus, Rita Myhre og Christine Vagstad Johansen. 
Brukerutvalgets representant på Ungdomsrådsmøter: 
Jørn Halvorsen, vara Gunn Rauken 
Ansvarlig for Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet: 
Marthe Flugstad 
    _______________________ 
Innledning 
Ungdomsrådet er nå samlet til ett råd i Innlandet og har basen sin på Brumunddal, hvor 
møtene fysisk finner sted. Smittesituasjonen har ført til flere avlyste fysiske møter, som har 
blitt erstattet med digitale på norsk helsenett (NHN). Rådet har fått sitt eget VK-nummer på 
NHN. 
 
Rapporten inneholder følgende hovedpunkter med en beskrivelse og vurdering: 

1. Aktiviteten i ungdomsrådet 
2. Arbeidsform 
3. Tidsbruk i henhold til drift- koordinatorressurser 
4. Utgifter og finansiering 
5. Oppsummering og veien videre 

 
 
1.1 AKTIVITETEN I UNGDOMSRÅDET 2021 

 
1.1.1 Møter i ungdomsrådet 
Ungdomsrådet (UR) avholdt sine 3 møter før sommeren som videokonferanser- VK-møter 
pga. smittesituasjonen; 15.02, 01.03, og 12.04. Det var planlagt en helgesamling i 
månedsskiftet januar/februar som først ble flyttet på til juni og deretter til september 2021.  
Resten av ungdomsrådets møter ble avholdt i Brumunddal med fysisk oppmøte; 25.08, 25.10 
og den 06.12. Det var anledning å koble seg på VK, for de som ikke hadde anledning til fysisk 
oppmøte. Årets siste møte ble en fin avslutning på året med juletallerken. 
Nasjonalt møte for Ungdomsråd 
Den 29.11.21 deltok Ungdomsrådet på et digitalt nasjonalt ungdomsrådsmøte i regi av 
Sandra Scott Nicolaysen, leder for ungdomsrådet ved Oslo Universitetssykehus.  

 
1.1.2 Ungdomsrådet har vært representert på følgende: 
Dette året har vært stille med tanke på samlinger og konferanser grunnet pandemien, men 
rådet har allikevel hatt mange ulike oppdrag i løpet av året.  
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• Flere prosjekter er videreført fra 2020 som kvalitetsprosjektet i BUP hvor Marit Viola og 
Malin har vært ansvarlige og deltatt på flere møter.  

• Rådet fikk tilbud om deltagelse i et forskningsprosjekt i regi av BUP Tynset. De måtte 
takke nei, da det ble for omfattende arbeid.  

• Pasientforløp intoks/forgiftning: Har vært et omfattende prosjekt med hyppig 
møtevirksomhet. Marit Viola var med i starten og i november overtok Mie og Amund. De 
har fått hjelp fra koordinator Rita på hva de skal prioritere å være med på i prosjektet og 
hva UR kan bidra med. 

• Hva er viktig for deg dagen: Årets tema på «Hva er viktig for deg dagen» var 
«Rettigheter». Gabriel og Jon Eirik deltok her og dette var Jon Eiriks første møte som 
representant for UR. De påpekte betydningen av at ungdommer kjenner sine rettigheter. 
Planen var å lage en QR-kode for nedlasting av info, men det ble i stedet laget en video. 
Den ble lagt ut på SI-nettsider og Facebook-siden til SI. Ungdommene er misfornøyd med 
hvor lite av det arbeidet Jon Eirik hadde gjort som ble tatt videre. 

• Kulturformidlingsintervjuet i BUP: Marit Viola og Malin har vært med her og gitt bidrag 
både til selve intervjuet og gjennomgang av resultatene. Resultatene var gode, men også 
her er ungdommene skuffet over at ikke flere av deres innspill kom med. 

• Prosjekt sammen med BUP på Lillehammer, Kringsjåtunet. Gitt innspill vedr sak om 
flytting av Kringsjåtunet til Sanderud.   

• Prosjekt «Musikkstøtte behandling»: «Tilbud til barn og unge (12-18 år) med uforklarlig 
trøtthet og smerte». Prosjektleder Anne Godal kontaktet UR gjennom Facebook og 
ønsket samarbeid vedrørende struktur på intervju, informasjon og samtykke, samt 
informasjonsbrosjyre som lages i forbindelse med prosjektet. UR har deltatt på 
kveldsmøte og er positive til å bidra mer hvis det er ønskelig. 

• Kvalitets- og pasientsikkerhetsråd: Der går en gjennom avvik og kommer med forslag om 
endring. Marit Viola har deltatt. 

• Fremtidig sykehusstruktur: Hele ungdomsrådet har deltatt her og gitt innspill både på 
helgesamling og møter direkte til programdirektør Jens Schanke Dølør. 

• Ekspertgruppen for fremtidig organisering av sykehustilbud i SI: Margit har deltatt på 
møter og Work-shops. 

• Nytt for UR i år er at de har lagt fram saker for Styret i SI på to møter. Marit Viola og 
Amund hadde et veldig bra innlegg på styremøte i SI som var den 22.april. Her tok de opp 
problematikk rundt anonymitet ved luker og skranker i sykehusene. Konklusjon på møtet 
ble; «Venterom tilpasses slik at personvern blir ivaretatt ved oppmøte og annen dialog 
med helsepersonell i skrankefunksjon». Dette kom med som et konkret punkt i protokoll 
fra Styremøtet til oppfølging i Virksomhetsstrategien for SI 2022-2025. 

På styremøte i september var temaet «Ungdom i overgangen mellom 
barn/ungdomsavdeling og voksenavdeling». Denne saken ble også lagt fram også på 
avdelingssjefsamling i SI. Det ble samme gode respons der som i styremøtet. 

• UR deltar fast med to representanter på Brukerutvalgsmøtene. Amund og Mie er faste 
deltakere på Brukerutvalgsmøter, Marit Viola vara.  



 

      
    

   Side 3  

 

UR blir lagt mer og mer merke til i ulike sammenheng og det er stadig forespørsler om 
deltakelse i ulike utvalg, prosjekter og møter både lokalt og på nasjonalt nivå med andre UR. 
Ungdomsrådet Innlandet er nå et av de best fungerende ungdomsråd i landet. 

1.1.3 Innhold/tema/ erfaringer 
Vi trodde det skulle bli lettere i 2021 med fysiske møter, men slik ble det ikke. Pandemien 
har hengt over som en mørk sky det året her også, men alle er blitt flinkere på digitale 
møter, og på digitale plattformer er ungdommen veldig dyktige. Det er ikke alltid like lett å få 
med seg alt som blir formidlet på digitale møter, ting blir mer oppstykket. En mister den 
gode dialogen og det sosiale samværet når en ikke kan møtes fysisk. 
Ungdommene i rådet er veldig engasjerte og har gjort og gjør en fantastisk jobb ut fra de 
ressursene som finnes. De ønsker seg fortsatt mer midler til å drive med rekruttering på 
sosiale medier, da dette er svært tidkrevende. Jobben med sosiale medier må gjøres flere 
ganger i uka om ikke daglig og det er veldig krevende å holde disse sidene oppdatert. 
Koordinatorene er ansvarlige for rekrutteringen, men ungdommene bidrar der de ser det er 
hensiktsmessig. 
 
Rådet har fått ett nytt fast medlem i løpet av 2021, Jon Eirik Hangård. To andre deltok også 
på helgesamling med tanke på å bli nye faste medlemmer, men måtte av ulike årsaker takke 
nei. Koordinatorer for UR jobber kontinuerlig med rekruttering av nye medlemmer og bidrar 
også med støtte og hjelp til de som er i rådet slik at de skal kunne greie å gjennomføre 
oppgavene sine og ikke minst ha lyst til å fortsette arbeidet i UR. Sykehusavdelinger er 
kontaktet og ungdomsavdelinger til Brukerorganisasjoner er også forespurt med tanke på 
rekruttering av nye medlemmer. 
Den pågående pandemien gjør det ikke enklere å rekruttere, da det holdes færre brukerkurs 
og man har færre treffpunkt. 
 
Ungdomsrådet har i dette året som har vært jobbet med informasjonen og opplæring av de 
nye som blir rekruttert. Alle nye deltakere får en av de erfarne medlemmene i rådet som 
fadder. Det er også bestemt at alle ungdommene i rådet skal ha en fast koordinatorer som 
kontaktperson, som de kan ta kontakt med om det er noe de lurer på i forbindelse med sin 
rolle i rådet eller en oppgave de har fått tildelt i rådet. 
 
Deltakelse på UR-møtene og samarbeid forøvrig fra Brukerutvalget, ved Jøran eller Gunn, og 
fra stabsområde Helse ved Marthe, er viktig for å innhente forelesere, knytte kontakter og få 
informasjon og hva som skjer i SI på et mer overordnet nivå.  
Dette året har også Ola Homb fra BUP vært en stor ressurs for rådet både ved deltakelse på 
møter og i prosjekter 

 
1.1.4 Helgesamlingen 25 og 26 september 
Samlingen var på Wood Hotell i Brumunddal 25-26 september. Det ble noe fravær etter 
middag lørdag og på søndag, men samlingen ble ellers gjennomført etter planen og med 
gode tilbakemeldinger fra de nye som deltok for første gang.  Det ble jobbet med den nye 
felles retningslinjen som skal utarbeides nasjonalt for ungdomsråd i Norge. UR kom med 
gode innspill til høringen. Jannicke Storm fra OU-prosjektet i SI informerte om arbeidet med 
det nye Mjøssykehuset og organisasjonsutviklingsprosjektet. Hun fikk flere innspill med fra 
UR og sa at UR vil bli viktige bidragsytere framover. De skal være ungdommens stemme inn i 
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arbeidet. Det var planlagt en bolk med de nye medlemmene på lørdagen om forventninger 
og forpliktelser ved å bli med UR, men det måtte gå ut på grunn av sykdom hos to av tre. UR 
hadde sosialt samvær på kvelden uten koordinatorer. Neste helgesamling ønsker rådet seg 
tilbake igjen på Quality Strand Hotell på Gjøvik, da de klarte å tilrettelegge bedre for 
ungdommen. Da vil det også bli holdt valg på leder og nestleder, samt varamedlem. 

 
 
2.1  ARBEIDSFORM 

 
2.1.1 Arbeidsform i ungdomsrådet 
Det har vært veldig godt oppmøte både på VK-møtene og på de fysiske møtene som UR har 
hatt. Det er mer givende for ungdommene å møtes fysisk. I år som i fjor har covid-19 
pandemien satt sitt preg på vår møtevirksomhet og det vil den nok også gjøre neste år. 
Heldigvis har rådet mulighet til å bruke store møtelokaler i Brumunddal hvor en kan 
overholde smittevernreglene. Marit Viola og Amund er gode møteledere. Ungdommene er 
flink til å hjelpe hverandre når det trengs og har mye kontakt via sosiale medier utover de 
faste møtene. Marit Viola og Amund har blitt bedre til å delegere arbeidsoppgaver i et 
travelt år for rådet. Koordinatorene er også blitt mer involvert i arbeid i rådet, men ønsker å 
bli brukt enda mer i drøftinger/diskusjoner, og om det er ting ungdommene lurer på og eller 
vil ha mer informasjon om. 
 
2.1.2 Vurdering av arbeidsform 
Ungdommene er engasjerte og ivrige på møtene og på de oppdrag de har fått fra ulike hold. 
Alle har blitt dyktigere på digitale møter, men det er vanskeligere å holde tråden i 
diskusjoner på digitale møter sammenliknet med fysiske møter, så dette vil en jobbe videre 
med. Det er viktig at rådet møtes fysisk inniblant og at ledelsen i ungdomsrådet, 
koordinatorer og evt. Marthe har digitale møter innimellom for forberedelse av de fysiske 
møtene. 
 
3.1       TIDSBRUK I HENHOLD TIL DRIFT-KOORDINATORRESSURSER 
Det er avsatt av 30 % stillingsbrøk til drift av ungdomsrådet Innlandet, fordelt på 3 personer, 
det vil si 10 % på hver. Koordinatorene er rekruttert fra Habiliteringstjenesten Innlandet, 
Barneavdelingen på SI Lillehammer og BUP Innlandet avdeling Gjøvik. Forberedelse til møter, 
mailkorrespondanse, messenger etc. gjøres hovedsakelig i løpet av ordinær arbeidstid, men 
det er også mye som må gjøres på kveldstid når ungdommen er mest på nett. Det er fint å 
være flere koordinatorer slik at en kan dele på arbeidet og støtte å hjelpe hverandre i å 
holde rådet i gang. Det det også lettere for ungdommene å finne en de kan samarbeide godt 
med når det er flere å velge mellom. 
 
 
4.1       UTGIFTER OG FINANSIERING 
Utgiftene til drift av Ungdomsrådet og koordinatorstillingene er dekket av Stabsområde 
Helse, Avdeling samhandling og brukermedvirkning.  
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5.1       OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 
Ungdommene er aktive og engasjerte i arbeidet de gjør. De har bidratt til å sette 
ungdommens stemme tydeligere på kartet dette året. Ungdomsrådet blir nå både hørt, 
lyttet til og etterspurt.  Innspill til arbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet vil bli den 
største saken kommende år. Rådet skal jobbe videre med å utnytte koordinatorene enda 
bedre i å bistå dem både til å løfte saker fram og til selve saksarbeidet.  
 
Det har vært godt oppmøte i året som har vært og det skyldes nok at det i år ble laget en 
møteplan slik at det ble mer forutsigbart når møtene skulle være. Ungdommene ser frem til 
helgesamlingen som er årets midtpunkt og som gir en kickstart på nytt arbeidsår. Samlingen 
foregår på Quality Gjøvik Strand hotell, hvor en har god erfaring med å være både når det 
gjelder møterom, servering og beliggenhet.  
Høsten 2022 planlegges det også samling i Tromsø for alle landets ledere og nestledere av 
UR. Dette blir nyttig erfaringsutvekslingsarena for Ungdomsrådet Innlandet. 
 
Brumunddal, Januar-22 
 
Koordinatorer Sykehuset Innlandet v/ 
Christine Vagstad Johansen Kristin Nyhus Rita Myhre 
 
Arbeidsgruppe i Ungdomsrådet v/ 
Amund Johannesen Myrvold, Jon Eirik Hangård, Malin Sømåen Engen og Marit Viola 
Strandbakke Ringstad 
 


