
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Mandag 141116 kl 11-15.00 

Møtested: UNN Bupa rom T-113 
   
Tilstede: Medlemmer: Magnhild Hjelme (kst leder), Vilde Lenning, Vegar Adriansen, 

August Sæther, Regine Elvevold, Oda Kjærvik, Helene Westgaard via skype 
 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundström, Martha Bergum, Elisabeth Warvik (referent) 
 
Forfall: Eirik Walør Fagertun, Emil Karlsen 
 

 

Saksliste 

UR-24/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat godkjent uten merknader.  

UR-25/16 Barns rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og 

brukerrettighetsloven v/Trude Johannessen og Janne Hessen 

Bakgrunn for saken: Dette er en høring i forbindelse med endring i flere lover og enkelte 

forskrifter på helse- og omsorgsfeltet. De fleste endringene gjelder pasient- og 

brukerrettighetsloven og helsepersonelloven. Et hovedtema er barns rett til medvirkning og 

medråderett. Jurist Trude Johannessen redegjorde grundig for temaet barns rett til 

medvirkning og samtykke osv. Ungdommene hadde selv flere eksempler på egne 

opplevelser. Fagrådgiver Janne Hessen redegjorde for et annet viktig tema; ivaretaking av 

barn som pårørende til søsken med alvorlig sykdom og som etterlatt ved død. Lovforslaget 

kan være litt uklart ved plutselig død til for eksempel foreldre. Ved sykdom som fører til 

døden er det litt tydeligere. 

Vedtak: Det anbefales at Ungdomsrådet gir en selvstendig høringsuttalelse som oversendes 

Trude Johannessen innen fristen. Det er anbefalt noen punkter som det er ønskelig at 

Ungdomsrådet uttaler seg til. 

 

 



UR-26/16 Brukerundersøkelser v/Hans Petter Bergseth fra Kvalitets- og 

utviklingssenteret 

Bakgrunn for saken: Saken fortsetter i dag jfr møtet fra september sak 14/16. Det dreier seg 

om anonyme undersøkelser i alderen 12-23 år i utgangspunktet. Et moment er selve 

spørsmålene men formen på svaralternativer er også viktig.  Utsendelsesmetode er også et 

diskusjonstema i forhold til papirskjema eller ulike elektroniske løsninger. Verktøyet som 

benyttes på UNN heter «Ping». Forslag på 15 spørsmål ble gjennomgått og handler om alder, 

møte behandler alene (2 spørsmål), dele informasjon med foresatte, modenhet og alder, 

informasjon om prøver og undersøkelser med mer, betydning av resultatet av prøver og 

undersøkelser med mer, samarbeid mellom fagfolkene/avdelingene på UNN, samarbeid 

mellom UNN og andre utenfor UNN, medbestemmelse om behandling, behandlers 

forståelse av situasjonen, at behandlingen din er tilpasset situasjonen, fokus på prøver ol 

eller pasient, fritekstfelt mht å fortelle om mer, skår på tilbakemelding alt i alt.  

Vedtak: Ungdomsrådet hadde mange gode innspill til gjennomgangen av forsalget til 

brukerundersøkelse. Å lage en god brukerundersøkelse krever flere runder med 

omformuleringer for å gjøre språket tydelig i både spørsmål og svaralternativer.  Det er viktig 

å få mulighet til å svare vet ikke på spørsmålene. 

UR-27/16 Diverse informasjon: møter hvor Ungdomsrådet har vært representert, 

møter framover hvor rådet ønskes representert, informasjon om 

rekruttering og nyvalg, ungdomsrommet på Barne- og ungdomsavdelingen 

Bakgrunn for saken:  

 Ungdomsrådet v/Magnhild og Mariann har vært på KS-konferansen hvor tema for 

innlegget var ”Hvordan møte unge på de unges premisser”.  

 Det har vært møte i det regionale brukerutvalget hvor Martha og Elisabeth stilte for å 

si noe om organisering av og saker i Ungdomsrådet.  

 Det er flere henvendelser om deltagelse framover blant annet i saken for framtidig 

plassering av bygningsmassen til psykiatrien - idefase psykiatri. Oda Kjærvik og 

Magnhild Hjelme vil gå inn i denne saken som representanter for Ungdomsrådet. 

  Ungdomsrådet er forespurt om å stille med brukerrepresentant som skal se 

nærmere på et prosjekt v/lege Joseph Judeson om det er sammenheng mellom 

omega 3 og ADHD. Magnhild vurderer dette når saken er undersøkt litt nærmere. 

  Det er mottatt forespørsel om å stille på en undervisningstime på videreutdanningen 

i sykepleie i mars, den 140317. Helene stiller på dette.  

 Det er kommet forespørsel om å stille på ledersamlingen den 150317. Her er det 

ønskelig at flere fra Ungdomsrådet stiller, gjerne alle. Vi kan selv påvirke tema og 

innhold i de 35 minuttene som er satt av til Ungdomsrådet. Saken inkludert 

innleggets innhold planlegges på første møtet i januar.  



 Det er kommer forespørsel om Ungdomsrådet kan være med å innrede et 

ungdomsrom i Barne- og ungdomsavdelingen. Rommet er for ungdommer som er 

innlagte eller pårørende. Vilde, Oda, August og Regine inngår i gruppa som jobber 

sammen med avdelingen om innredning av rommet.  

 BUP ved seksjonsleder Lene Danielsen ønsker å diskutere skype som løsning i 

samtalebehandlingen. Magnhild, Oda og Regine meldes videre til Lene.  

I administrasjonene jobbes det med å avklare om Ungdomsrådet skal være sidestilt med 

Brukerutvalget eller et underutvalg. Det er nyvalg i Ungdomsrådet på neste møte i januar. 

Før møtet ser det ut til at medlemmer som ønsker å være med må skrive kort om egen 

motivasjon for å være med videre.  Det ser ut til å bli lik prosess med Brukerutvalget – at 

administrasjonen lager en innstilling på vervene i rådet, inkludert to mulig nye varaplasser. 

Nærmere informasjon vil komme. 

Vedtak: Det ble orientert om punktene over og besluttet hvem som skal gå nærmere inn i de 

ulike sakene. Administrasjonen avklarer om styret til UNN skal involveres i beslutninger 

rundt nyvalg med mer. 

UR-28/16 Plakat, endelig godkjenning og distribusjon 

Bakgrunn for saken: Det har vært jobbet med plakat for Ungdomsrådet. Tilbakemeldingen 

nå er at bokstavene bør kommer tydeligere fram. Dette gjelder både overskriften og teksten 

for øvrig.  

Vedtak: Forslaget sendes tilbake til Kommunikasjonsavdelingen som vurderer om dette lar 

seg gjøre. 

UR-29/16 Eventuelt 

Bakgrunn for saken: Det undersøkes om en felles e-post til ungdomsrådet kan etableres 

hvor den enkeltes e-post inngår. Dette gjør det letter å nå alle med samlet informasjon. 

Eirik søker permisjon fra Ungdomsrådet inntil videre. 

Neste møte i Ungdomsrådet UNN er søndag 15.januar 2017 


