
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Fredag 300916 kl 11-17.00 og lørdag 011016 kl 08.30-12.30 

Møtested: UNN/Bupa T-113/Sommarøya 
   
Tilstede: Medlemmer: Magnhild Hjelme (konstituert leder), Vegar Adriansen, August 

Sæther, Eirik Walør Fagertun (fra kl 16 på fredag), Regine Elvevold (fredag), 
Helene Westgaard 

 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundström, Martha Bergum, Elisabeth Warvik (referent) 
 
Forfall: Vilde Lenning, Emil Karlsen, Oda Kjærvik (søkt permisjon) 
 

 

Saksliste 

UR-17/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat godkjent med en endring av en ordlyd. 

UR-18/16 Omvisning Barne- og ungdomsavdelingen v/Martha Bergum 

Bakgrunn for saken: Det var planlagt to omvisninger slik at Ungdomsrådet får et bedre bilde 

av driften på sykehuset. Martha Bergum ledet omvisningen på Barne- og 

ungdomsavdelingen som er en avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. Ungdomsrådet fikk 

der omvisning på Barne- og ungdomspoliklinikken av seksjonsleder Marit Leonhardsen. Hun 

viste også Dagenheten Dragen som i disse dager utvider sin drift med flere sengeplasser og 

utvidet åpningstid. Det ble i samme runde gitt informasjon om og omvisning på SMI skolen 

ved Annbjørg Rones og Arnt Ivar Alapnes. Skolen har elever fra førskolealder og inkluderer 

også videregående opplæring. Hovedfokus er engelsk, norsk og matte. Martha viste vanlig 

pasientrom på sengeposten og akuttrommet som har noe mer utstyr.  

Vedtak: Det var en informativ og nyttig omvisning.  

UR-19/16 Omvisning Barnehabiliteringen v/Oddmar Ole Steinsvik 

Bakgrunn for saken: Det ble gjennomført omvisning på Barnehabiliteringen. Avdelingen er 

en avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingsleder Oddmar Ole Steinsvik ledet 

omvisningen på Barnehabiliteringen hvor vi fikk se møterom, treningsrom, testrom og 

leiligheter.   



Lill Kristin Balstad og Jeff Lewis snakket kort om arbeid med pasienter med autisme. Hanne 

Pauline Jenssen holdt et kort innlegg om alternativ kommunikasjon. Hun demonstrerte kort 

bruk av kommunikasjonsbok og talemaskin. Fredrik Pedersen holdt et kort innlegg om 

utredning og kognitiv testing. Til slutt hold overlege Jasmina Majkic-Tajsic et kort innlegg om 

hva legene rolle er og hun sa også litt om overgang fra barn til voksen. 

Vedtak: Det var en informativ og nyttig omvisning.  

UR-20/16 IKT-strategi for UNN – hvordan møte ungdommen på en god måte 

Bakgrunn for saken: Saken ble behandlet videre jfr sak nr 16/2016. Ungdomsrådet er 

oppfordret til å levere innspill til IKT-strategien 

Vedtak: Saken ble drøftet. Vi rakk dessverre ikke alle punktene i denne omgang men har sagt 

at vi kan komme med innspill senere også. Innspillet er levert til Tove Normann og ligger som 

vedlegg i referatet. 

UR-21/16 Representant for Ungdomsrådet med i medvirkningsgruppe for idefase 

psykiatri 

Bakgrunn for saken: Vi har mottatt en henvendelse fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg hvor 

de har foreslått at Ungdomsrådet velger en ungdomsrepresentant til medvirkningsgruppe 

for idefase psykiatri. Bakgrunn for saken er at det må tas store beslutninger mht nybygging 

og plassering av psykiatrien med tanke på framtiden. Alternativene er å pusse opp 

eksisterende byggmasse på området på Åsgård, delvis pusse opp og delvis bygge nytt på 

området, rive alt å bygge nytt på Åsgård eller flytte psykiatrien til Breivika og bygge alt nytt. 

Underveis skal alle fire alternativene utredes innledningsvis. Deretter skal to alternativer 

utredes mer detaljer før man tar en endelig beslutning som vil bli iverksatt om noen år. 

Vedtak: Saken ble drøftet og det er enighet om at Ungdomsrådet stiller med en 

representant. Vi forespør medlemmer som har erfaring fra psykiatri. 

UR-22/16 Kommunikasjonsplan – forslag til plakat, presentasjon av Ungdomsrådet 

med bakgrunn i tekster 

Bakgrunn for saken: Som en del av Ungdomsrådets kommunikasjonsplan har det vært 

jobbet med plakat for Ungdomsrådet. Det er tatt nytt bilde og teksten er justert. Plakaten 

skal henges opp som informasjon til ansatte og andre, og det kan lages til roll-up som kan stå 

ulike plasser. Vi forespør Kommunikasjonsavdelingen om det kan lages en bakgrunnsfarge og 

omgjøring av emneknaggen.  

Vedtak: Plakaten er godkjent og vi tar kontakt med Kommunikasjonsavdelingen for om mulig 

å få de siste detaljene på plass. Når plakaten er klar lager vi en plan for å sende den ut i UNN. 

 



UR-23/16 Eventuelt 

Bakgrunn for saken: Det er for tiden 9 faste plasser i Ungdomsrådet til UNN. Et medlem har 

for tiden permisjon og plassen står ledig. Vi ser at det er en utfordring å finne møtetidspunkt 

hvor alle kan møte. Dette gjør møteplaner sårbare for stort fravær.  

Vedtak: Ungdomsrådet anbefaler at det er 9 faste plasser og at det blir 2 vararepresentanter 

knyttet til Ungdomsrådet.  

Neste møte i Ungdomsrådet UNN er mandag 141116 

 

Vedlegg: 

Tilbakemelding på forespørsel til Ungdomsrådet vedrørende IKT- strategi 

Dette er tips og forslag som kom frem da ungdomsrådet jobbet med saken 

. Ved å få muligheten til å bestille og endre oppsatte timer på nett, vil ungdommene kunne tilpasse kontakten med 

sykehuset når det passer best i forhold til skole og eventuelt andre aktiviteter. Det er mye ventetid på telefon for å få svar. 

Ungdom som er langvarig syk blir ofte hengende igjen i undervisningssammenheng og sosial aktivitet. 

. I de tilfeller hvor resepter kan forlenges/fornyes uten forutgående prøver og undersøkelser, vil nettbaserte løsninger gi 

større tilgjengelighet for ungdommene. Det er behov for å kunne bestille resepter nærmest døgnkontinuerlig. Og resepter 

kan hentes ut når det passer ungdommene sjøl. 

. Ved å skrive i egen journal, kan ungdommene være med på å gi innspill til journalen som har betydning for behandling og 

pleie, og som kanskje fagfolkene ikke har tenkt på. Ungdommene understreker også at dette må være et supplement til det 

som fagfolkene har skrevet. Ved at både lese- og skrivetilgangen til journalen øker, vil også kravet om et mer folkelig språk 

øke. 

. Når det gjelder punktet om å dele journalen med andre behandlere er ungdommene opptatt av at dette må informeres 

om og avklares med ungdommen på forhånd. Det er ikke alt som skal deles, og det må ungdommen sjøl få si noe om. De er 

opptatt av at en fortrolig samtale med en behandler ikke alltid skal være tilgjengelig for flere.  

Muligheten for å dele opplysninger med andre behandlere, kan også gjøre møtene mellom pasient og behandler enklere, 

ved at pasienten slipper å gjenta historien mange ganger. 

. Ved å chatte og skrive og motta informasjon på nett, slipper ungdommen oppmøte på sykehuset, i de sakene hvor ting 

enkelt kan avklares via et nettmøte. Ungdommen understreker også at det kan være enklere å be om hjelp, når 

tilgjengeligheten på helsepersonell kan foregå via nettet. Positivt at de kan få den samme hjelpen uten å møte opp på 

sykehuset. Samtidig sier de at nettbaserte løsninger kan være et supplement til oppmøte og ikke i stedet for. 

. Ungdommene er positiv til bruk av apper og dele informasjon for å kunne diskutere problemstillinger som oppstår i det 

daglige. Her brukte vi diabetes som eksempel, men kan sikkert ha overføringsverdi til andre sykdommer.  

Da det blei knapt om tid til diskusjonen, fikk vi ikke drøftet alle punktene dere hadde skissert opp. Ungdomsrådet er positiv 

til å komme tilbake med ytterligere synspunkter, om dere ønsker det. 

 


