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Møtedato: Fredag  290319 

Møtested: Bupa Tromsø T-113 
   
Tilstede: Medlemmer:  Oda Kjærvik, Regine Elvevold, Einar Engstad, Kamilla Sørensen, 

Surajja Zeynalli, Anne-Marte Hansen, Magnhild Hjelme på skype fra Harstad 
 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundstrøm, Marit Nordmo og Elisabeth Warvik (referent) 
 
Forfall: Mathias Halvorsen 
 

  

Saksliste 

UR-1/19 Godkjenning av referat fra møte 071218 

Referatet ble kort gjennomgått. Referatet ble godkjent.  

UR-2/19 Bli kjent prosess – vi tar noen runder så de nye blir kjent med dere andre 

Bakgrunn for saken: Ungdomsrådet har i dag med tre nye medlemmer i tillegg til tre 

tidligere medlemmer.  Et medlem deltok på skype etter hvert. Ungdommene jobbet i blanda 

grupper av nye og tidligere medlemmer. Oppgaven var å lage en tenkt bedrift som baserer 

seg på egenskaper og interesser de innehar i gruppa. 

Konklusjon: Det er viktig å sette av tid slik at medlemmene i rådet blir godt kjent. Gruppene 

la fram sine ideer for oss andre. Vi fortsetter med «bli kjent prosess» på neste møte. 

UR-3/19 Overgangsrutiner fra barnemedisin til voksenmedisin – brev til Helse Nord 

fra ungdomsrådene i regionen 

Bakgrunn for saken: Det ble jobbet med dette tema på helgesamlingen i Bodø i oktober. 

Ungdommene kom da med gode momenter som skulle inngå i et brev til Helse Nord. 

Ungdomsrådet i Bodø skal lage et utkast. Brevet er imidlertid ikke ferdig og saken utsettes. 

Konklusjon: Vi håper at brevet dukker opp som utkast om kort tid. 

UR-4/19 Forbedring, henvendelse fra gruppe av medisinstudenter og andre 

henvendelser og oppdrag til Ungdomsråd UNN 



Bakgrunn for saken og konkusjoner: 1) Vi har fått en henvendelse fra en 

medisinerstudentforening ved UiT om å stille på et møte for å orientere medisnerstudenter 

om ungdomsråd og ungdomsperspektivet i sykehuset.                                                                

Det var positiv innstilling til å samarbeide med Forbedring, gruppe av medisinerstudenter. Vi 

venter på at de tar kontakt. 

2) LIS-utdanningen (leger i spesialisering) har spurt om ungdomsrådet kan komme inn på 

utdanningen på høsten for å si noe om rådets arbeid.                                                             

Ungdomsrådet er positiv til å stille på utdanningen med informasjon. 

3) Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling holder på med et prosjekt som heter CAPA (Choice 

and partnership appointment). CAPA handler om å tilby behandling ut fra pasientens ønsker 

og behov. Dette er et stort utviklingsprosjekt.  Den 8.-10. april vil hele klinikken delta i kurs 

for å sette ansatte bedre inn metodikk knyttet til en brukervennlig tjeneste, i dette tilfellet 

FIT. Foredragsholder er Scott D Miller fra Chicago USA. Det er ønskelig at noen fra 

ungdomsrådet deltar på hele eller deler av dagene.  Dersom noen har anledning så ta 

kontakt med Mariann. 

4) UiT har et prosjekt i regi av RKBU som skal forske på brukermedvirkning. Det skal blant 

annet lages et nytt nettsted, kalt Involvert.no. Det ønskes en ungdom med i prosjektet. 

Mariann vil også delta. Kamilla blir bedt om å stille på dette sammen med Mariann.   

5) Vi har fått en henvendelse fra Tromsø unge høyre angående universell utforming og 

individuell tilrettelegging av bygg. De har spurt om ungdomsrådet vil stille med en 

representant som skal sitte i en jury for å finne et bygg som er en «versting» på utforming. 

Det vil deles ut en «versting-pris». Det undersøkes med UNN’s ledelse om rådet kan stille 

opp i en sak som er partipolitisk  

UR-5/19 Konferanse i Trondheim til høsten for landets ungdomsråd 

Bakgrunn for saken: Det er mottatt invitasjon til ungdomsrådet om å delta på «Camp 

revolution» i Trondheim 13.-15. september 2019. Mer informasjon vil komme, men det er 

viktig at også fredag settes av inntil vi vet mer. 

Konklusjon: Det er stemning for å delta på konferansen. Innspill til tema eller 

foredragsholdere kan sendes via koordinatorene eller direkte til e-post 

ungdomsrad@stolav.no.  

UR-6/19 Forbedringsenheten ved Anne Regine Lager – «Mitt UNN» 

Bakgrunn for saken: Tema er «Kontinuerlig forbedring». UNN har erkjent at vi skal jobbe litt 

annerledes framover.  Det er fokus på at UNN jobber med å forbedre seg hele tiden. På 

nettsiden til UNN ligger mer informasjon om kontinuerlig forbedring som metode. 

Ungdomsrådet har fått tilbud om å delta på «Kreativt verksted» den 24.04.19. Møtet blir en 

idemyldring for at UNN skal bli bedre i det vi holder på med. På møtet vil både ansatte, 



brukerutvalg og andre delta.  Det er kjempefint at ungdommenes erfaringer blir brukt slik at 

UNN kan bli bedre. Hvordan kan UNN blir mer åpen og hvordan kan andres erfaringer bidra 

tydelig utviklingen av UNN? Innspillene samles etter dagen og det vil bli laget en 

oppsummering. Ut fra dette vil det bli jobbet videre med gode momenter som kan gi 

resultater. 

Konklusjon: Flere ungdommer i ungdomsrådet er interessert i å delta på denne dagen. Einar 

tar ansvar for at ungdommene tar en runde på facebook slik at erfaringer til de som ikke kan 

delta kan tas med. Blant annet så er det et moment at ungdomsrådet aldri har møtt noen 

som jobber i voksenpsykiatrien. Det er viktig at begrepet «Åsgård» ikke forblir så tabu-belagt 

som det oppleves i dag. En ide er å ha en kampanje som kunne vist noen ansikter til 

pasienter. Det må jobbes for å få en ungdom inn i ungdomsrådet i Narvik-området også med 

tanke på at det skal bygges nytt sykehus der. De som ønsker å delta må melde seg på til 

Anne-Regine Lager. E-postadressen finnes på gruppa på facebook. 

UR-7/19 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for Ungdomsråd UNN for 2018 

Bakgrunn: Det er laget et utkast til årsmelding for 2018. Det er et mål at årsmeldingen ikke 

skal være for lang.  Årsmeldingen kan utformes slik at den er et middel i 

rekrutteringsarbeidet; satse på å gjøre den litt artig og interessant. Utkast til årsmelding ble 

gjennomgått og endringer diskutert. 

Konklusjon: Det jobbes videre med årsmeldingen. Det blir satt inn flere bilder og det sosiale 

tas med. Årsmeldingen sendes ut til brukerorganisasjoner og vi legger noen eksemplarer i 

ventearealer.  

UR-8/19 Konstituering av nytt ungdomsråd UNN 2019-2021 

Bakgrunn: Nytt råd skal konstitueres for perioden 2019-2021. Vi har vært så heldige å få 

med tre nye så langt. Det er imidlertid tre ledige plasser i rådet for tiden. Det må jobbes 

aktivt med å finne kandidater som kan ønske å sitte i ungdomsrådet framover.  

Konklusjon: Nytt råd er konstituert med Einar Engstad som leder og Oda Kjærvik som 

nestleder. Magnhild Hjelme er varamedlem. De øvrige er vanlige medlemmer. 

UR-9/19 Eventuelt 

Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø for Helse Nord: Einar Engstad deltok på konferansen 

på vegne av Ungdomsråd UNN, og gav de øvrige medlemmene i rådet et kort resyme av 

konferansens hovedfokus og innhold. Konferansen omhandlet pasientsikkerhet og hvordan 

man håndterer feilbehandling. Fokus var både hvordan pasient og den som har gjort feil blir 

behandlet og ivaretatt.  

Forskningsprosjekt med Russland som omhandler flere fagområder på sykehuset: Mariann 

ble forespurt av Kvalitets og utviklingsavdelingen på UNN om å holde et lite innlegg i 



prosjektet. Det ble stor interesse for ytterligere samarbeid med ungdomsrådet og det er 

ønsket at ungdomsperspektivet skrives inn i prosjektet. Dette høres veldig spennende ut og 

ungdomsrådet er positiv til et videre samarbeid om dette. 

Neste møte i Ungdomsrådet UNN er planlagt til mai-juni.  

 

 


