
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: onsdag 14.06.17 klokken 11:00-15:00 

Møtested: Møte med Brukerutvalget UNN fra 11:45-13:15.  Etter klokken 13:15 fortsatte 
møtet på BUPA.   

   
Tilstede: Magnhild Hjelme (leder f.o.m. juni 2017), Vegar Adriansen, Regine Elvevold, 

Oda Kjærvik, Helene Westgaard (nestleder f.o.m. juni 2017), Einar Engstad, 
Cecilie Kristiin Ø Thomsen, Mathias Haldorsen, Maria Larsen Bendiksen.   

 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundström(referent), Martha Bergum.  
 
Forfall: August Sæther og Vilde Lenning. Forfall grunnet eksamen.  
  Elisabeth Warvik 

 
Møtet startet med lunsj for Ungdomsrådet i personalkantina på UNN. Her ble UR gitt en kort 

orientering om agenda for samarbeidsmøtet med BU.  

 

Saksliste 

UR-12/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Det er ikke kommet innvendinger til referatet og det er dermed godkjent. 

UR-13/17 Konstituering av nytt ungdomsråd for perioden 2017 – 2019. Orientering om 

vedtak fattet av Brukerutvalget UNN. Ungdomsrådet består i kommende 

periode (17-19) av følgende medlemmer:   

Beslutning 
 

Ansvarlig Frist 

1. Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner 
følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder til Ungdomsrådet 
for valgperioden 2017–2019:  
Magnhild Hjelme, Helene Westgaard, Oda Kjærvik, Hilde Lenning, Regine 
Elvevold, Maria Bendiksen, Mathias Halvorsen, Einar Engstad, Cecilie 
Thomsen, August Sæther, Vegard Adriansen (se for øvrig tabell under). 
 

2. Brukerutvalget godkjenner oppnevning av to varamedlemmer til 
ungdomsrådet. Disse er likestilte, og deltar fast på den årlige 
helgesamlingen. 
 

- - 



 

Representanter og rolle: 

Navn: Fødselsår: Bosted: Forslag 

rolle: 

Foreslått av: 

Magnhild Elise 

Hjelme 

1999 Harstad Leder  

Helene Antonette 

Westgaard 

1997 Salangen/ 

Tromsø 

Nestleder  

Oda Viktoria Kjærvik 1999 Tromsø Medlem  

Vilde Lenning 1995 Tromsø Medlem  

Regine Elvevold 1998 Tromsø Medlem  

*Maria Bendiksen 2002 Harstad Medlem Pårørende 

*Mathias Halvorsen 1998 Tromsø Medlem Medlem av UR 

*Einar Engstad 2000 Tromsø Medlem Touretteforeningen 

*Cecilie-Kristiin Øien 

Thomsen 

1996 Harstad/ 

Tromsø 

Medlem Sametinget 

August Sæther 2001 Tromsø Varamedlem  

Vegar Sjåfjell 

Adriansen 

2002 Tromsø Varamedlem  

* nye representanter 

UR 14/17 Sak forelagt BU og UR for innspill: SMS-varsling til pasienter i forkant av time 

ved UNN. Aktuell problemstilling: Hvor lang tid i forkant skal SMS sendes og 

hva skal stå i meldingen? Innspillene ivaretatt av BU-sekretariat.  

Møtet tok deretter opp tre aktuelle saker til diskusjon/orientering.  Se BU’s 

agenda for møtet her:  

Brukerutvalget UNN ønsker Ungdomsrådet UNN velkommen til «bli kjent-møte» i forbindelse med 

Brukerutvalgets møte den 14.6.2017. 

Møtet finner sted i Administrasjonens møterom D1.707 kl 11.45-13.15 onsdag 14.6.2017. 

Brukerutvalget har satt opp følgende program  og ser gjerne at Ungdomsrådet forbereder seg på de 

angitte tema. 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/


1.       Kort innledning ved leder av Brukerutvalget 

2.       Diskusjon i blandete grupper mellom UR og BU 

3.       Oppsummering og veien videre (i plenum) 

  

For del 2 deles representantene inn i tre grupper med blanding av BU og UR.  

Tre spørsmålsstillinger/utfordringer:  

 

Gruppe 1: Idéfase psykiatri 

Hva er det viktigste fokusområdet i forbindelse med planlegging av nye arealer til Rus- og 

psykiatriklinikken? 

Fra Brukerutvalget: Esben Haldorsen, Margrethe Larsen og Britt-Eva Elvejord Jakobsen) 

Fra ungdomsrådet deltar Magnhild Hjelme, Oda Viktoria Kjærvik og Mariann H Sundström 

(koordinator). 

 

Gruppe 2: Mine behandlingsvalg  

Hvor stor innflytelse skal pasient og pårørende ha i valg av behandlingsløsning?  

Fra Brukerutvalget møter Cathrin Carlyle, Klemet Anders Sara, Hans-Johan Dahl og Johanne 

Sundmann 

Fra ungdomsrådet deltar Helene A Westgaard, Maria Bendiksen, Vegar Sjåfjell Adriansen, Mathias 

Halvorsen. 

 

Gruppe 3: Lærings- og mestringssenteret 

-LMS-kurs som en integrert del av pasientforløp ved UNN.  

-Hvordan kan Brukerutvalget, Ungdomsrådet og LMS samarbeide i tiden som kommer? Hvilke tema 

er aktuelle for samarbeid? Struktur for kontinuitet i samarbeidet? 

Fra Brukerutvalget møter Laila Edvardsen, Obiajulu Odu, Martin Moe og Britt Sofie Illguth. 

Fra ungdomsrådet deltar Einar Sissener Engstad, Regine Elvevold, Cecilie-Kristiin Øyen Thomsen og 

Martha Bergum (koordinator).   

 

UR-15/17 Videre samarbeid mellom Brukerutvalget og Ungdomsrådet 

 

Bakgrunn for saken: Faste samarbeidsmøter  

Brukerutvalget foreslår ett årlig samarbeidsmøte i juni (Junimøtet) mellom 

Brukerutvalget og Ungdomsrådet. Ungdomsrådet anmodes om å ta ansvar for 

agendaen for Junimøtet 2018.  

 

Vedtak: Brukerutvalget og Ungdomsrådet avholder felles møte i juni 2018. 

Ungdomsrådet har ansvar for møtets agenda.  

 

Felles møte med Brukerutvalget avsluttet. Ungdomsrådet fortsatte sitt møte på BUPA.  

 

 



UR-16/17 Orienteringssaker – Forespørsler til UR.  

Bakgrunn for saken: Ungdomsrådets bidrag og deltagelse på forespørsel.  

   - OPIN-klinikken forespørsel om presentasjon av UR, 26.oktober 2017. 

- Nettverk Ung, medvirkning og mestring, ved NK LMH. Et nasjonalt nettverk 

hvor kunnskap som fagpersoner og unge har, kan deles.  

- Kunsten å mestre – fagdag om mestring av livet ved kronisk sykdom. Ved         

  Fagnettverk for lærings- og mestringssenterene i Helse Nord, Narvik.     

  29.08.17. Deltagelse på kurs.  

- Verdensdagen for psykisk helse, 12. og 13. okt. Forespørsel om deltagelse, 

presentasjon og eventuelt stand.  

Vedtak:  

- OPIN-klinikken 26.oktober. Ungdomsrådet bidrar med 4/5 

kandidater: Mathias Halvorsen (leder arbeidet med disposisjon av 

framlegg), Regine Elvevold (bistår Mathias i disposisjon av framlegget), 

Helene Westgaard, Maria L Bendiksen og Cecilie K Ø Thomsen 

(avklares nærmere).  

- Nettverk Ung, medvirkning og mestring, ved NK LMH. UR ønsker å 

melde seg inn i nettverket.  

-Kunsten å mestre – fagdag om mestring av livet ved kronisk sykdom. Dato: 

29.august. UR sender en, eventuelt to deltakere. Deltakere: Magnhild 

Hjelme, leder og Oda Kjærvik, medlem.  

-Verdensdagen for psykisk helse, Tromsø. Ungdomsrådet foreslår å legge et 

av høstens møter til denne dagen, og deltar på konferansen som tilhørere, 

med presentasjon av rådet og med stand. Dato 12.oktober.  

 

UR-17/17 Plan høst 2017 – helgesamling.  

Bakgrunn for saken: Struktur/plan 2017 

I mandatet for ungdomsrådet er det vedtatt at rådet skal ha en årlig 

helgesamling. Rådet har tidligere diskutert og kommet fram til datoene 14.-

16.september som aktuelle for 2017, og at samlingen holdes i samarbeid med 

Ungdomsrådene ved A-hus og OUS. Samlingen finner sted i Oslo. Koordinator 

og rådgiver ved UNN har vært i kontakt med koordinatorer ved både A-Hus og 

OUS, hvor man har blitt enige om tidsrammene og møtested for samlingen.  

Det er behov for en avklaring av hvilke medlemmer som kan delta på 

helgesamlingen.  

Det har ikke vært tatt stilling til tema for samlingen, og det er derfor ønskelig 

at UR ved UNN kommer med forslag til aktuelle tema i dette møtet.  



Følgende forslag til tema kom inn i møtet:  

- Skam. Hvordan kan helsevesenet bidra til at ungdommer som har 

sykdommer de forbinder med skam, kan få en bedre hverdag?  

- Ungdomspasientens møte med helsearbeidere: Hvordan bli sett/tatt på 

alvor? 

- Juridiske problemstillinger knyttet til ungdomshelse. Forslag om å hente 

inn jurister fra Unge Funksjonshemmede (FFO sin ungdomsorganisasjon).  

- Overgang fra ungdom til voksen.  

- Opplæring av helsepersonell. Forslag om å invitere NK LMH til å si noe om 

dette.  

- Nasjonalt samarbeid mellom ungdomsråd – hvordan samarbeide og hvilke 

saker er aktuelle? Forslag om å invitere følgende: NK LMH til å si noe om 

nettverket «Nettverk for ung, medvirkning og mestring», 

Helsedirektoratet til å si noe om ungdomshelsemeldingen og kravet om 

ungdomsråd i sykehus (nasjonal helse og sykehusplan 2016- 2019).   

- Andre aktuelle fagmiljø som vi tenker kan bidra:  

Barns beste (pårørendesaker). 

Barneombudet. 

Brukerorganisasjoner 

  

Vedtak: Medlemmene i UR UNN bes gi tilbakemelding om de kan delta på 

samlingen i Oslo innen onsdag 21.juni. Melding via SMS eller facebook er ok.  

Leder i UR UNN tar tema for samlingen opp med ledere for UR ved A-hus og 

OUS. På bakgrunn av hva ungdommene kommer fram til vil koordinatorer og 

rådgiver hente inn faglig ekspertise og videreutvikle programmet for 

samlingen. Leder gir tilbakemelding på aktuelle tema før sommerferien.  

 

UR-18/17 Eventuelt 

 Ingen saker.   

 

Neste møte i Ungdomsrådet UNN er helgesamling i Oslo 15. – 17.september.   


