
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Søndag 150117 kl 15-19.00 

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

Regine Elvevold, Oda Kjærvik, Helene Westgaard  
 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundström, Martha Bergum, Elisabeth Warvik (referent) 
 
Forfall: August Sæther, Emil Karlsen som før møtet sa opp sin plass i Ungdomsrådet 
 

 

Saksliste 

UR-1/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat godkjent uten merknader.  

 

UR-2/17 Kommunikasjonsplan inkludert plakaten 

Bakgrunn for saken: I henhold til Ungdomsrådets kommunikasjonsplan så ble det laget en 

plakat for oppslag intern på UNN, alle lokalisasjoner. Plakaten har fått fin farge og 

distribueringen mot klinikker og avdelinger er startet. Martha har hovedoversikt over 

prosessen. Til uka er det avklart at plakaten blir hengt opp i heisene på UNN.  

Kommunikasjonsplan for øvrig sier at vi skal ut til organisasjonene for å informere om 

Ungdomsrådet. Organisasjonene vil også få informasjon når brevet om at vi har ledige 

plasser går ut om litt.  

Vedtak: Vi jobber fortsatt etter kommunikasjonsplanen framover. Prosesser rundt dette tar 

tid. Det vil bli utformet et brev som skal sendes ut til aktuelle organisasjoner i nær framtid. 

 

 

 



UR-3/17 Oppsummering diverse saker/prosjekter 

Bakgrunn for saken, punktvis:   

 Idefase psykiatri: Det foregår for tiden mange møter som omhandler framtidig 

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

Magnhild Hjelme var tenkt inn i dette, men det høres ut som vi er for seint ute til å få 

ungdommene sterkt inn i denne fasen. Saken ble drøftet og Elisabeth har deltatt på 

ett møte som klinikkrådgiver. Der deltok rådgivere fra de somatiske klinikkene for å si 

noe om fordeler med at psykiatrien er lokalisert nær somatikken i Breivika. På møtet 

framgikk det at bygging i Breivika virker trangt, og at flere av alternativene kan 

komme nært Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Vi undersøker nå hvordan 

brukermedvirkningen er tenkt framover i neste fase, Brukerrådet og Ungdomsrådet. 

Vi tar kontakt med leder for Brukerutvalget for å drøfte saken. 

  Forskningsprosjekt ADHD og omega 3: Ungdomsrådet er forespurt om å stille med 

brukerrepresentant som skal se nærmere på et prosjekt i forhold til om det er 

sammenheng mellom omega 3 og ADHD. Lege Judeson Joseph leder prosjektet. 

Magnhild er med. Dette er et stort forskningsprosjekt og første i verden til å se på 

dette. Antall deltagere skal være 330 og et kriterium for å være med er at man ikke 

bruker medisiner fra før.  

 Brukerundersøkelse rettet mot ungdom: Det har vært jobbet med å lage en mulig 

brukerundersøkelse rettet mot ungdom. Å lage en god brukerundersøkelse er i seg 

selv et stort fagområde. Det er en utfordring å finne spørsmål som informantene 

oppfatter relativt likt.  Det er også en diskusjon hvordan undersøkelsen skal sendes ut 

og hvordan man best får svarene tilbake. Det må avklares noen grunnforutsetninger 

for å jobbe videre med å lage en brukerundersøkelse rettet mot ungdom. Det kan 

også tenkes at intervju vil være en bedre løsning. Det må bestilles noen avklaringer 

fra ledelsen i Barne- og ungdomsklinikken.  Den undersøkelsen som etter hvert blir 

laget må kunne lage en oppsummering over tilbakemeldingene med jevne 

mellomrom. 

Vedtak:  

Når det gjelder brukerundersøkelse så er det et ønske at man jobber videre med å finne en 

fornuftig løsning.  Koordinatorene utreder saken videre og orienterer Ungdomsrådet på et 

møte senere i år. 

 

 

 

 



UR-4/17 Ungdomsrådets deltagelse på ledersamlingen til UNN onsdag 150317 

Bakgrunn for saken:  

Ungdomsrådet er bedt om å stille på ledersamlingen til UNN for å holde et innlegg på 30-45 

minutt.  På møtet vil det være om lag 450 ledere tilstede. Dette betyr at Ungdomsrådet nå 

har mulighet til å virkelig formidle viktige momenter til ledelsen i UNN. 

Vedtak: Ungdomsrådet stiller på ledersamlingen med så å si alle medlemmer og jobbet med 

regien på innlegget. 

 

UR-5/17 Orientering om endring i mandat til UR inkl diverse punkter og avtale neste 

møte i UR 

Bakgrunn for saken: Det lages nå en sak som skal opp i direktørens ledergruppe for 

beslutning.  Endringene går ut på at Ungdomsrådet UNN blir et underutvalg til 

Brukerutvalget på UNN. Det vil da være naturlig at rutiner rundt drift av rådene blir likt i 

større grad. Samtidig blir det mer naturlig at Ungdomsrådet kan be Brukerutvalget om å vie 

oppmerksomhet til saker som berører ungdom, og at noen saker kommer til Ungdomsrådet 

via Brukerutvalget. Det er foreslått at leder for Brukerutvalget skal møte Ungdomsrådet årlig 

og at leder for Ungdomsrådet kan stille som observatør i Brukerutvalget.   I saksframlegget 

er det gitt forslag til at satsene for møtedeltagelse økes fra 2017. 

Vedtak: Det er besluttet at neste møte blir onsdag 150317. Det legges opp til at det mest 

sannsynlig blir et møte til i vårsemesteret, enten like over påske eller medio juni. 

 

UR-6/17 Eventuelt 

Bakgrunn for saken: Møte med andre ungdomsråd i landet kom opp som et ønske. Det er 

ikke noe i vegen økonomisk for at vi kan reise til noen, eller be noen hit. Ungdomsrådet 

oppfordres til å ta kontakt med andre ungdomsråd for å høre om det er noe interessant vi 

kan ta opp i et felles møte.  

Det kom inn forslag på at ungdommene bør få tilbud om kurs i retorikk.  Dette kan 

undersøkes videre. 

Neste møte i Ungdomsrådet UNN er onsdag 150317 


