
 

      

   

     
 

 
   

 
      

      

    
    
   
   
   
   
   
   
    
  
   

  

 
 

   

 

   

 

  

 
    

  
  

   

  
 

  
    

 

 

Årsrapport 2022 - Ungdomsrådet Sykehuset Innlandet HF 

Oppnevning og mandat: 

o Ungdomsrådet (UR) forholder seg i hovedsak til mandat i felles retningslinjer for 
ungdomsråd i Helse Sør-Øst RHF. et rådgivende organ for administrasjonen,
sykehuset og klinikker i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til unge 
pasienter og pårørende i virksomhetsområdet. 

o Ungdomsrådet er et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende om
generaliserte erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver. 

o Nye medlemmer kom gjennom året 22 - andre gikk ut, med formelt valg i okt. 22. 

Medlemmer - status aktive medlemmer pr des. 22 (uthevet), i alt 8 medlemmer. 

o Marit Viola Strandbakke Ringstad (leder, gjenvalgt okt. 22) 
o Amund Johannessen Myrvold (nestleder frem til okt 22) 
o Maria Paz Galgum Evensen (nestleder fra okt. 22) 
o Mie Strand (sluttet vår 22) 
o Margit Køhn Silnes (sluttet vår 22) 
o Inga Røyseng Skåden (startet vår 22) 
o Robin Bråten Regbo (startet vår 22) 
o Isabell Breidal Bekkevold 
o Oliver Valldal (startet sept. 22) 
o Malin Sømåen Engen 
o Jon Eirik Hangård (sluttet nov. 22) 

Koordinatorer for Ungdomsrådet: 

Rita Myhre (sluttet vår 22), Kristin Nyhus, Berit Gallefoss Denstad (vikar for Kristin fra 
sept. 22) og Christine Vagstad Johansen. 

Brukerutvalgets (BU) representant på Ungdomsrådsmøter: 

Jørn Halvorsen eller Gunn Rauken. 

Ansvarlig for Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad 

1. AKTIVITET I UNGDOMSRÅDET 2022 

Det har vært mer aktivitet i år enn de to tidligere årene med tanke på samlinger,
konferanser, eksterne møter og prosjekt, noe som også er etter ønske fra ungdommene. 

UR deltar ikke fast på BU sine møter, da det ikke er praktisk mulig grunnet heldagsmøter
på dagtid og de fleste er skoleungdom. Brukerutvalgets Gunn Rauken og Jøran Halvorsen 
deltar fast på UR sine møter og melder tilbake til BU om det er saker som er aktuelle. 

UR er blitt godt lagt merke til i ulike sammenhenger, og det er stadig forespørsler om
deltakelse i ulike utvalg, prosjekter og møter både lokalt og på nasjonalt nivå med andre 
ungdomsråd. Ungdomsrådet er fortsatt ett av de best fungerende ungdomsrådene i 
landet. UR har hatt flere prosjekt og forespørsler hvor de har måttet takke nei grunnet 
manglende kapasitet. 

https://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Endelig%20retningslinje%20Ungdomsra%CC%8Ad%20-%202023.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Endelig%20retningslinje%20Ungdomsra%CC%8Ad%20-%202023.pdf


 

 

 

   

     

   

     

       

     

     

    

    

      

      

 

  
  

   

    

   

    

      
 

 

   
  

 

 

    

 

 

 

Møter i ungdomsrådet 

Aktivitet 2022 Sted. 

03. januar Ungdomsrådsmøte – digitalt Norsk Helsenett. 

18.-19 januar Helgesamling. Gjøvik 

14. februar Ungdomsrådsmøte – digitalt Norsk Helsenett. 

14. mars Ungdomsrådsmøte – fysisk og digitalt. Brumunddal 

25. april Ungdomsrådsmøte – fysisk. Brumunddal 

23. mai Ungdomsrådsmøte – fysisk. Brumunddal 

31. august Uformelt rekrutteringsmøte med informasjon for nye ungd. Brumunddal 

14. september Ungdomsrådsmøte med valg av ny leder og nestleder. Brumunddal 

26. oktober Ungdomsrådsmøte – fysisk. Brumunddal 

23. november Ungdomsrådsmøte og juleavslutning – fysisk. Brumunddal 

2. UNGDOMSRÅDET HAR I TILLEGG VÆRT REPRESENTERT PÅ FØLGENDE 
PROSJEKTER, SAMLINGER OG KONFERANSER. 

Aktivitet 2022 Sted:. 

Flere møter. Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF. Brumunddal 

Flere møter. Prosjekt: Pasientforløp Intoks. 

Mars 16-17 ReHabiliteringsforum Innlandet. Digitalt. 

Juni 09. «Hva er viktig for deg»- dagen – arbeidsgruppe: flere møter 
på vårparten. 

Brumunddal 

Sept. 22-23 Helgesamling for ledere, nestledere og koordinatorer ved
Ungdomsråd i Norge i Tromsø. 

(Medl i UR deltar i komitéen som skal planlegge neste 
samling som vil bli i Helse Sør-Øst-regionen). 

Tromsø 

29. sept. KvIP barn og unge - besøksteam 29.09.22 Brumunddal 

Konferanse FFO «Hvordan få flere brukermedvirkere 
generelt, og fra ungdom og personer fra det flerkulturelle 
Innlandet spesielt» Kommentar: Veldig bra konferanse med 
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https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-01-03-Referat-Ungdomsr%C3%A5det.pdf
https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-01-30-Referat-Ungdomsr%C3%A5det-helgesamling.pdf
https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-02-14-Referat-Ungdomsr%C3%A5det.pdf
https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-03-14-Referat%20ungdomsr%C3%A5det.pdf
https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-04-25-Referat%20Ungdomsr%C3%A5det.pdf
https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-05-23-Referat%20Ungdomsr%C3%A5det.pdf
https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-10-26-Referat%20Ungdoms%C3%A5rdet.pdf
https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-11-23-Referat%20Ungdomsr%C3%A5det.pdfhttps:/sykehuset-innlandet.no/Documents/Ungdomsradet/2022-11-23-Referat%20Ungdomsr%C3%A5det.pdf


 

 

 

  

 
  

 

     
   
  
  
  
   

 

 

  

  
 

   
 

  
  

 

  
 

  
   

 

 
  

      

      

    
    

 

viktig tema, hvor alle er enig om at det er utfordrende å
rekruttere, beholde og motivere ungdommen til deltagelse. 

Okt. 20 Kontaktmøte med pasient- og brukerombudet Innlandet. Hamar 

Nov. 30 Jubileumskonferanse 10 år, U-råd A-Hus – dessverre forfall. A-hus 

Flere møter. Programkomite for planlegging av samling av ungdomsråd i 
HSØ HF, ledet av Østfold (– samling utsatt til våren 23). 

Kalnes+ dig. 

2.1. Innhold/tema/erfaring 

2022 startet med digitale løsninger, men så fort landet åpnet opp igjen startet UR opp 
igjen med fysiske møter. 

Året startet med en helgesamling, der UR behandlet disse tema: 

o Mjøssykehuset – utvikling og status. 
o Hva er viktig for reell medvirkning i UR, hvordan tilrettelegge for god medvirkning. 
o Fadderordningen. 
o Selvstendighet i UR, både som helhetlig Råd og som enkeltmedlemmer. 
o Rekruttering: hvordan gi og informasjon som gjør det attraktivt for nye medlemmer? 
o Opplæringsprogram for nye/informasjonsmateriell om UR: Organisasjon, struktur,

rammer, saksgang, roller mm. 

Ungdommene i rådet er veldig engasjerte, og har gjort og gjør, en fantastisk jobb med de 
midlene de har. De ønsker seg fortsatt mer midler til å drive med rekruttering på sosiale 
medier, da dette er svært tidkrevende, og tid er penger. Jobben med sosiale medier må 
gjøres flere ganger i uka, om ikke daglig, det er veldig krevende å holde disse sidene 
oppdaterte. 

Ungdomsrådet har hatt arbeidsgrupper der de jobbet med planlegging av helgesamling
23. 

Rekruttering jobbes med hele tiden da det er en utfordring at Sykehuset Innlandet 
dekker er svært stort geografisk område med følgende lange reiseavstander for ungdom 
som går på skole eller er i utdanning. Digitale løsninger er tatt i bruk, men det er
ønskelig med fortsatt fysiske møter. Det legges vekt på god opplæring for å utvikle god
forståelse av sine roller i ungdomsrådet for de nye som blir rekruttert. Det er nå bestemt 
at alle ungdommene i rådet skal ha en koordinator som kontaktperson, i tillegg har
ungdommene selv satt i gang en fadderordning. De har da to faste personer 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. 

To medlemmer hadde sine siste møter med rådet denne våren og ble takket av med
gavekort, samt en som sluttet i november. De har gjort en flott innsats for
ungdomsrådet. 
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2.2. Arbeidsform i ungdomsrådet 

Det har vært veldig godt oppmøte på de fysiske møtene som vi har hatt. Det er mer
givende for ungdommene å møtes fysisk. Ungdommene er flinke til å hjelpe hverandre 
når det trengs, og har mye kontakt via sosiale medier. De har valgt å bruke Messenger
som den kanalen de kommuniserer med hverandre på. Her er det laget grupper for
ledelsen i UR og en gruppe hvor alle er med. I tillegg har de også egne arbeidsgrupper 
hvor koordinatorer ikke er med. Innkalling til møter settes opp i Outlook og sendes på e-
post. 

2.3. Vurdering av arbeidsform 

Det har vært litt utfordrende med flere nye i rådet og noen som kun har vært inne kort 
tid før de igjen har gitt seg. Vi må heller ikke glemme at disse ungdommene har
helseutfordringer er som gjør at de i perioder ikke klarer å være like aktive som de 
ønsker, men de har vært flinke til å ta vare på hverandre og hjelpe hverandre når det 
trengs. Koordinatorer har nå tatt over oppgaven med å skrive saksliste og innkalling til
møtene, for å avlaste leder og nestleder noe. Leder/nestleder leder selv møtene, mens en
av oss koordinatorer skriver referat fra møtet. 

De fleste er engasjerte og ivrige på møtene, og på de oppdrag de har fått fra ulike hold.
Viktig å la de nye få slippe til, samtidig ikke å gi de alt for store utfordringer i starten før
de føler seg trygge. Flere er veldig unge og har liten eller ingen erfaring innen 
organisasjonsvirksomhet og møter. Koordinatorer bistår ungdommen(e) som støtte ved
deltagelse i nye møter, prosjekt og utvalg. 

2.4. Tidsbruk i henhold til drift 

Det er satt av 30 % stillingsbrøk til drift av ungdomsrådet Innlandet, fordelt på tre
koordinatorer; det vil si 10 % på hver. UR mangler en koordinator (10%). Per i dag har
vi ingen som representerer psykisk helse. 

Marthe Flugstad fra stabsområde Helse (Samhandling og brukermedvirkning)
informerer oss om div. sakslister, redigerer referater, holder kontakt med
toppledelsen/styret og bidrar med informasjon om hva som rører seg i SI om dagen. 

2.5. Kommunikasjonskanaler til ungdomsrådet: 

Ungdomsrådet fikk egen mailadresse høsten 22 da det er lite ønskelig at ungdommene 
får henvendelser på sine private sosiale kommunikasjonskanaler. 

Ungdomsraadet@sykehuset-innlandet.no 
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3. OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 

Det har vært godt oppmøte i år og vi fortsetter trenden med å sette opp møter for resten 
av året under årets helgesamling for å ta hensyn til planlegging av jobb og
fritidsaktiviteter. Denne gangen ble det valgt å legge vår årlige helgesamling 13.-15.jan 
2023 til Scandic Hotell Lillehammer for litt variasjon. Vi gleder oss og ser frem til det. 

Etter helgesamlingen står fortsatt arbeid med ny-sykehusstruktur i Innlandet og mere 
arbeid på tvers for landets ungdomsråd. Det er planlagt en samling i løpet av våren hvor
alle ungdomsråd i Helse-Sør-Øst skal møtes til samling i Fredrikstad. Rådet får også 
stadig inn nye forespørsler om prosjekter og utvalg de ønskes inn, hvor en del av
arbeidet er å sette prioriteringer. De prosjektene vi allerede er inne i, har prioritet, og vil
være med å sette føringen for mengden arbeid ungdomsrådet kan ta på seg i tiden 
fremover. 
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