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Årsrapport Ungdomsrådene i Sykehuset Innlandet 2018  
 
Rapporten inneholder følgende punkter med en beskrivelse og vurdering: 

1. Aktiviteten i ungdomsrådene 
2. Arbeidsform 
3. Tidsbruk i forbindelse med drift 
4. Utgifter og finansiering 
5. Oppsummering og veien videre 

 
1.1 AKTIVITETEN I UNGDOMSRÅDENE 2018 

1.1.1 Helgesamlingen 20.-21.januar 
Det ble en vellykket helgesamling på Gjøvik, Rica Strand hotell, med engasjerte 
ungdommer. Ungdommene var sosiale og inkluderende med hverandre, rundt både 
frokost, lunsj og middag. Ungdomsrådet på Lillehammer har blitt veldig redusert det siste 
året og det er ett medlem som er igjen. Det ble også informert om at koordinatorene på 
Lillehammer gir seg i løpet av våren. Vi hadde ingen eksterne forelesere. 
 
Vi koste oss på kvelden med 3-retters middag, SPA, brettspill, kortspill og sosialt samvær. 

 
1.1.2 Møter i ungdomsrådet 

Ungdomsrådene avholdt 7 møter i 2018. Det ble holdt såpass mange møter siden 
ungdommen har vært invitert til både høringer og dialog med Helsedepartementet i Oslo. 
 

1.1.3 Ungdomsrådene har i tillegg vært representert på følgende: 
Dialogmøte Helse Sør-Øst RHFs møtelokaler i Oslo i forbindelse med ny 
sykehusstruktur. Her deltok fire rådsmedlemmer, Gabriel Grønning, Mille S.J Østerås, 
Martine Kjølby og Marit Strandbakke Ringstad. De syntes alle at det var nyttig å få være 
med på dette. 
 
På møte i åpenhetsutvalget i Oslo deltok Mille S.J. Østerås, Gabriel Grønning og Marit 
Strandbakke Ringstad. De fikk veldig god tilbakemelding på at de var engasjerte og 
deltagende. 

 
1.1.4 Innhold/tema 

Vi begynte året med å samle trådene i Hedmark og Oppland med tanke på å få til ett 
Ungdomsråd i Sykehuset Innlandet. 
 
Temaet på begynnelsen av året var rekruttering av både nye rådsmedlemmer og 
koordinatorer til rådet på Lillehammer. Rådet på Lillehammer består kun av Marit 
Strandbakke Ringstad og to koordinatorer, som forsvinner i løpet av våren.  
Temaet på Hedmark har vært å få igjennom oppussing av rom på Elverum sykehus, som 
enda ikke har blitt gjennomført. Det ble lovt å skje i løpet av sommeren 2018. Først på 
høsten 2018 ble dette rommet pusset opp. Vi har enda ikke fått muligheten til å se 
rommet siden det har vært belagt når vi har hatt møte. Rekruttering har også vært tema på 
møtene på Hedmark, da det er sårbart med få medlemmer.  
 



Rådene får fortsatt ikke inn mange saker, men de har fått invitasjon til å delta på 
dialogmøte i Oslo, samt åpenhetsutvalget i forhold til ny sykehusstruktur. I tillegg har de 
også vært invitert til møte i Brumunddal i forbindelse med ny sykehusstruktur.  
Her hadde ingen mulighet til å delta. De har også fått invitasjon til delta på konferanse for 
Ungdomsrådene i Helse Sør-Øst. Her er det kun leder og nestleder som deltar, samt 
koordinatorer. Det har også blitt luftet interesse for en nasjonal konferanse for alle 
ungdomsråd i Norge i Trondheim til høsten 2019.  
 
Ungdommene ønsker reklamemateriell til bruk for rekruttering av nye medlemmer. De 
ønsker seg t-skjorter/gensere med logo til bruk når de f.eks. står på stands e.l. De synes 
plakatene og visittkort som er laget er alt for kjedelige og at det ikke fenger ungdom. De 
ønsker også hjelp til hvordan de kan bruke sosiale medier til rekruttering. De har en egen 
facebook side, men denne er ikke så veldig aktiv.  
 
I løpet av 2018 har vi også fått en kontaktperson inn mot ledelsen i SI gjennom Marthe 
Flugstad. Det har fungert veldig bra og hun har deltatt på møtene våre siste halvår på VK 
fra Lillehammer. I høst klarte hun å få plass ny koordinator på Lillehammer, Kristin 
Nyhus fra pediatrisk poliklinikk. Det jobbes fortsatt med å få på plass den andre 
koordinatoren på Lillehammer.  
 
Sidsel Husa som er den andre koordinatoren på Elverum jobber ikke lenger på 
barneavdelingen og det gjør at hun ikke har mulighet til å delta i like stor grad som 
tidligere. Det har vært jobbet med å finne en erstatter for henne på barneavdelingen i 
Elverum, men foreløpig har ingen vist interesse for å påta seg dette ansvaret. 
Koordinatorene har ikke fått funksjonsbeskrivelse for på sin rolle som koordinator, men 
Marthe Flugstad har tatt tak i dette i høst og jobber for å få dette på plass til 2019 

 
2.1  ARBEIDSFORM 

2.1.1 Arbeidsform i ungdomsrådet 
Det har av ulike årsaker vært utfordrende med oppmøte på enkelte møter i løpet av 2018. 
Det poengteres at det er viktig å stille på møter om man ønsker å sitte i ungdomsrådet. 
Ungdommen holder kontakt med hverandre utenom møtene via Snapchat, Facebook og 
Messenger. Rådene blir til ett råd fra 2019 og leder og nestleder konstitueres. Det er et 
ønske at både Elverum og Lillehammer må være representert. Leder og nestleder velges i 
forbindelse med helgesamlingen januar-2019. Arbeidsgruppene på Lillehammer 
opprettholdes, mens rådsmøtet er felles og foregår via videokonferanse (VK). 

 
2.1.2 Vurdering av arbeidsform 

Ungdommene er engasjerte når de møtes, og det har vært en god løsning å ha litt egen tid 
i gruppa før man kobler seg på VK, og samler hele rådet. Utfordringen har vært oppmøte 
på møtene. Det må jobbes videre med å sikre bedre deltakelse på møtene. 
 

3.1 TIDSBRUK IFHT DRIFT 

Det er fortsatt ikke satt av noen stillingsbrøk til drift av ungdomsrådet i Hedmark. 
Forberedelse til møter, mail korrespondanse, Messenger etc. gjøres hovedsakelig i løpet av 
ordinær arbeidstid, men det er også mye som må gjøres uten ordinær arbeidstid da det er da 
ungdommen er på nett. 

 
4.1 UTGIFTER OG FINANSIERING 

Utgiftene til Ungdomsrådet har i år blitt dekket av stabsområde Helse. 



5.1 OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 

To koordinatorer har sluttet i løpet av året, det er Kristin Kommisrud og Hilde Torseth på 
Lillehammer. På slutten av 2018 ble Kristin Nyhus rekruttert som ny koordinator. Det jobbes 
med å få inn en til på Lillehammer, og forhåpentligvis fra BUP. Sidsel Husa jobber fortsatt på 
medisinsk avdeling på Elverum sykehus. Det gjør at det er vanskeligere for henne å delta på 
møter når hun er på vakt, samt at hun ikke har mulighet til å være med på helgesamlinger. 
Det jobbes med å rekruttere ny koordinator fra barneavdelingen på Elverum. Det er fortsatt 
ingen funksjonsbeskrivelse for jobben som koordinator, så det har vært opptil arbeidsgiver 
hvordan det har blitt løst med tida som er brukt utenfor arbeidstid. I praksis er det Christine 
Vagstad Johansen som har fungert som koordinator dette året for begge steder, Elverum og 
Lillehammer. Fra september deltok Marthe Flugstad på videokonferanse sammen med Marit 
Strandbakke Ringstad, slik at hun ikke skulle sitte alene på Lillehammer. Kristin Nyhus var 
med på siste møte på videokonferanse før jul. 
 
Videre er det rekruttert to nye medlemmer til rådet i Hedmark. Den ene har blitt rekruttert av 
ungdomsrådsmedlemmer. Den andre har blitt rekruttert via brukerorganisasjoner, 
kreftforeningen. Hun heter Maria Paz G. Evensen og er pårørende til foreldre som har og har 
hatt kreft. 
 
2.-3. februar-19 skal leder og nestleder i rådet samt to koordinatorer til Asker på samling for 
alle ungdomsråd i Helse Sør-Øst.  
 
Ungdomsrådet på St. Olav planlegger landskonferanse for alle ungdomsråd i Norge, 13.-
15.desember i Trondheim. Vi håper å kunne sende alle ungdommene dit. Det er ikke avklart 
om koordinatorer skal delta på denne samlingen.  
 
Koordinatorer Hedmark:  
Christine Vagstad Johansen  
Sidsel Husa 

 


