
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Onsdag 250118 

Møtested: Bupa Tromsø, møterom T-113 
   
Tilstede: Medlemmer: Magnhild Hjelme (leder), Helene Westgaard (nestleder), Oda 

Kjærvik, Maria Bendiksen, Einar Engstad, Vegar Adriansen Sjåfjell, August 
Sæther, Mathias Halvorsen og Regine Elvevold 

 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundström og Elisabeth Warvik (referent) 
 
Forfall: Cecilie Kristiin Øien Thompsen og koordinator Martha Bergum 
 

 

Saksliste 

UR-1/18 Godkjenning av referat fra møtet i november 

Referatet er godkjent. 

 

UR-2/18 Orientering om frivillighetsarbeid på UNN 

Bakgrunn for saken: Høsten 2017 ble det tilsatt fast koordinator for frivillighet på UNN, Nina 

Moe-Nilssen. Hun skal lede og koordinere det videre arbeidet med å etablere frivillighet på 

UNN. Dette er nybrottsarbeid på sykehuset. Hun tok kontakt med koordinatorene for 

Ungdomsrådet i høst for å orientere om planene videre. Frivilligheten skal være «det lille 

ekstra for pasienten», men som allikevel kan bety så mye. Hovedmålet med denne 

satsningen er å samarbeide med organisasjoner, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner 

som kan bidra til at pasienten opplever en bedre sykehushverdag.  Ordningen er i en 

oppstartfase så det foretas ennå diverse kartlegginger. Det vil bli utarbeidet en 

handlingsplan. Ungdomsrådet er bedt om å ta stilling til om rådet skal være representert i 

ressursgruppen (strategier, handlingsplaner, forankring mot ledelse i UNN) eller 

frivilliggruppen (stemme i planleggingsfasen) tilknyttet dette arbeidet.  

Konklusjon: Saken er tatt til orientering og det ble på møtet besluttet at Ungdomsrådet 

ønsker å være knyttet til frivilliggruppen med en ungdomsrepresentant. Det ligger an til at 

en av koordinatorene representerer rådet i ressursgruppen.  



UR-3/18 Representanter fra UR til ulike prosjekter/oppdrag  

Bakgrunn for saken: Det er kommet en rekke henvendelser til Ungdomsrådet. I 2017 startet 

vi med å lage en oversikt over oppdrag og prosjekter/arrangementer som medlemmene 

deltar på. Oversikten er oppdatert. 

Konklusjon: Oda ønsker å inngå i e-cap prosjektet og Einar og Oda ønsker å stille på CAPA. Vi 

har undersøkt og begge kan dra på CAPA. Det er «kickoff» på Sommarøya 22. og 23.mars. 

Dette prosjektet handler om en ny modell for å strukturere Bupene. Brukermedvirkning 

ivaretas sterkt sammen med tydelige mål for pasient/familien og veien for å få dette til. 

 

UR-4/18 Pasientsikkerhetskonferansen140218, diskusjon og lage bidrag fra UR UNN 

Bakgrunn for saken: På programmet til pasientsikkerhetskonferansen er tema «Hvordan ser 

vi for oss fremtidens helsevesen». Dette tema skal Ungdomsrådene i Nordland og UNN legge 

fram sammen.  Når det er snakk om «vi» så er det primært ungdommer i alderen 10-25 år 

som er utgangspunktet.      

Konklusjon: For å få fram tankene til medlemmene i Ungdomsrådet, ble det jobbet 

innledningsvis med at hver enkelt sa noe om egne umiddelbare tanker om framtidens 

helsevesen, en til tre punkter. Det ble delt ut 40 setninger der hver enkelt skulle finne sine 

10 viktigste setninger. Rådet ble så delt inn i fire grupper. Hver gruppe skulle så finne de tre 

viktigste for gruppen. Forslagen ble så sammenstilt for å supplere de som skal lage 

innleggene. For å gjøre innleggene helt klare vil Mariann diskutere videre med de som skal 

legge fram. Oda har hovedfokus på e-helse og tilgjengelighet. Helene har hovedfokus på 

ungdomshelse som fagområde og fokus innen helseutdanningene, samt overganger. 

Mathias vil ha hovedfokus på unge med nedsatt funksjonsevne og langvarige behov for 

helsetjenester. Det samarbeides tett med Ungdomsrådet i Nordland for å få på plass detaljer 

i samarbeidet om dette innlegget. 

 

UR-5/18 Kommunikasjon og facebook 

Bakgrunn for saken: Det vil bli satt pris på at medlemmene er mer aktive med å gi 

tilbakemelding på innlegg i den lukka gruppa. Dette vil gi tydelighet mht at innlegg både er 

sett og lest. Det skal jobbes framover med å få en egen åpen facebook side til 

ungdomsrådet. Dette vil skje i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. Alle kan bidra 

med ideer framover. 

Konklusjon: Magnhild og Mathias tar ansvar for å jobben med å få dette i gang. Elisabeth 

bistår og tar kontakt med kommunikasjonsavdelingen. 

 



UR-6/18 Årsrapport 2017 

Bakgrunn for saken: Det er laget forslag til årsrapport for 2017 for Ungdomsrådet på UNN. 

Året var innholdsrikt både i forhold til antall møter og saker.  

Konklusjon: Forslag til rapport ble presentert. Forslaget sendes ut på høring og den enkelte 

kan komme med sine tilbakemeldinger innen fristen 150218.  

 

UR-7/18 Parkering UNN 

Bakgrunn for saken: Saken er meldt av AU i Ungdomsrådet. Dette gjelder særlig 

parkeringene i Narvik og Harstad. Det er umoderne løsning mht at parkeringen utløper og 

man må ut for å legge på mer. Det finnes i dag løsninger hvor dette kan ordnes via app uten 

å fysisk gå til bilen/automaten. Det oppleves at det er altfor få plasser også.  

Konklusjon: Saken meldes videre til Brukerutvalget. Leder lager et kort saksframlegg.  

 

UR-8/18 Eventuelt 

Ledig plass i UR: Ungdomsrådet har for tiden en ledig plass som vara. Det vil nå bli jobbet 

aktivt for å finne en ny vara, gjerne en ungdom med erfaring fra sengepost. Mariann 

forespør ansatte i RSS og UPS om de kjenner til aktuelle kandidater. Det er også ønsket en 

ungdom fra Narvik-regionene inn i planleggingen av nytt sykehusbygg i Narvik. Det er 

ønskelig at denne ungdommen inngår i Ungdomsrådet til UNN. Et medlem har signalisert at 

hun ønsker permisjon ett år. Det vil ikke bli søkt etter vikar. 

Referansegruppe: Tanken er at vi må ha flere ungdommer som kan være støttespillere i 

ulike saker og prosjekter. Det vil bli tatt kontakt med brukerorganisasjoner for å finne 

ungdommene som kan tenke seg i inngå i denne gruppen, som blir noe annet enn selve 

ungdomsrådet. Planen er at disse støttespillerne kobles direkte på enkeltsaker og prosjekter. 

Gruppen inviteres til et årlig møte for å kjenne tilknytning og å få orientering om saker og 

rådets arbeid forøvrig. 

Ny avlønning honorar i UR: Det er vedtatt nye satser for 2018. Leder og nestleder honoreres 

med 200 kr pr time. Vanlige medlemmer og varamedlemmer får 170 kr timen. 

Neste møte i UR: Det ble foreslått og er enighet i at neste møte blir fra torsdag til fredag en 

gang i april eller mai. Forsalg sendes ut. 

 

Neste møte i Ungdomsrådet UNN er en torsdag til fredag i april eller mai. 


