
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Onsdag 150317 kl 10-15 

Møtested: Ledersamling UNN – The Edge. Eter klokken 13:00 fortsatte møtet på SAS 
Radisson.   

   
Tilstede: Medlemmer: Magnhild Hjelme (kst leder), Vegar Adriansen,  Regine Elvevold, 

Oda Kjærvik, Helene Westgaard, Einar Engstad (ny).   
 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundström(referent), Martha Bergum og Elisabeth Warvik 

deltok på ledersamlingen UNN og var ikke med i møtet etter klokken 12:00.  
 
Forfall: August Sæther og Vilde Lenning 
 

 

Saksliste 

UR-7/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat godkjent uten merknader.  

 

UR-8/17 Gjennomgang av diverse informasjonsmateriell vedrørende 

ungdomspasienten og ungdomsråd – utsatt til sist i møtet  

Bakgrunn for saken: Opplæring / informasjon 

Vedtak: saken utsettes til neste møte i rådet grunnet for lite tid.  

 

UR-9/17 Innlegg ved Cathrin Carlyle, leder brukerutvalget UNN  

Bakgrunn for saken: Opplæring / Informasjon  

Vedtak: Cathrin Carlyle pålagt tilstedeværelse i ledersamlingen – saken utsatt til neste møte.  

 

 



UR-10/17 Agenda for neste møte og videre arbeid i 2017  

Bakgrunn for saken: Oppfølging av strategi og planlegging av arbeidsåret.  

Vedtak:  

Kort evaluering av ungdomsrådets presentasjon i ledersamlingen ved UNN tidligere på 

dagen. Ungdommene var selv fornøyde og det ble overbragt positive tilbakemeldinger fra 

både koordinatorer/rådgiver, direktør, styreleder og klinikksjef. Pingvinavisen lagde sak og 

ungdomsrådet gikk gjennom saken før trykking.  

Orienteringssak. Medlemmene i rådet ble kort presentert for planer om deltagelse i 

ungdomsarrangement i Tromsø i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, oktober 

2017. Ungdommene stiller seg positive til innspillet, men det avventes mer informasjon før 

avgjørelse tas.  

Enighet om utsettelse av sakene UR-8 og 9/17 til neste møte. Begge sakene tar opp temaet 

«opplæring og informasjon». 

Enighet om å diskutere samarbeidsmøte med andre ungdomsråd i Norge / Nord-Norge på 

neste møte. Dette inkluderer planlegging av eventuelt tur/ helgesamling.  

UR-11/17 Eventuelt  

 Sak: BUPA ber om innspill til elektronisk tavle ved resepsjonen på BUP. 

Yngvild Arnesen presenterer saken for UR.  

Bakgrunn for saken: Tilrettelegging av informasjon på elektronisk tavle. Det arbeides for 

barne- ungdoms og pårørendevennlig informasjon.  

Vedtak: Ungdommene kom med innspill innen følgende tema: Kurs, Fun-facts, hva skjer på 

huset, videoklipp, GIF, evaluering, generell info for eksempel pasientreiser, tips om apper 

(for eksempel selvhjelp), PC ved siden av for de som ikke kan benytte tavla, bussruter, 

nyheter for barn og ungdom for eksempel NRK Super, arrangementer i Tromsø, info om 

unges rettigheter som pasient i BUP,   

Neste møte i Ungdomsrådet UNN er onsdag 14.juni.  


