
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Fredag 13.09.19 klokken 15:00-16:30 

Møtested: Trondheim, hotell Radisson Royal Garden. I anledning Landskonferanse for 
ungdomsråd i sykehus.    

Tilstede: Medlemmer: Surajja Zeynalli, Mathias Halvorsen, Kamilla M Sørensen, Iben 
Einan, Johanne Mortensen, Magnhild Hjelme og Anne Marthe Hansen 

 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundstrøm(referent) og Marit Nordmo.  
 
Forfall: Oda V. Kjærvik, Regine Elvevold (i permisjon) og Elisabeth M Warvik, 

koordinator/sekretær 
 

  

 

Saksliste 

Møtet ble utsatt med 45 minutter pga. sen ankomst til hotellet.  

UR-19/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

19/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak: innkalling og saksliste godkjennes 

20/2019 Godkjenning av referat fra sist møte 12.06.2019 
Oppfølging fra sist møte 

 Utmeldinger fra rådet og rekruttering.  

 Gjennomgang av aktuelle prosjekter høst 2019.  
Forslag til vedtak: Referatet fra møtet 12.06.2019 godkjennes 

21/2019 Forberedelse til felles framlegg med øvrige ungdomsråd i Helse Nord på 
Brukerkonferansen i Bodø 16. og 17.oktober 2019. Tema: Rutiner for gode overganger. 
Saken tas videre sammen med øvrige ungdomsråd i Helse Nord i morgen lørdag 14.09. 

Endringer:  

- Sak 22/19 Eventuelt 

17:15-18:45 Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF og UNN HF har felles møte 

 med Helse Nord RHF ved dir. Kristian Fanghol.  

Innkalling og saksliste godkjent med endringer.  

 
 
 



UR -20/21 Godkjenning av referat fra sist møte 12.06.2019 

Referatet fra møtet 12.06.2019 godkjennes 

Oppfølging fra sist møte 

 Utmeldinger fra rådet og rekruttering:  
Vi ønsket de to nye medlemmene Johanne Mortensen og Iben Einan velkommen i 
rådet. I denne anledning ble medlemmene i rådet ble presentert for hverandre.  
Einar Engstad (leder) har sluttet i rådet fom. september 2019.  
Det arbeides med å få inn nye medlemmer som kan fylle 2 av de 3 ledige plassene 
rådet har ledige pr i dag. Regine Elvevold er i permisjon fram til januar 2020, og det 
anses ikke som nødvendig å finne en vara for henne i perioden sept. 2019-jan. 2020. I 
tillegg arbeides det med å finne en ungdom fra Narvik eller omegn som kan bidra i 
referansegruppe rundt nytt sykehusbygg i Narvik. Det etterstrebes ellers 
representasjon fra hele UNN sitt opptaksområde og fra brukerorganisasjoner, samt 
en bedre kjønns- og aldersfordeling i rådet. Pr i dag er det bare et mannlig medlem i 
rådet, og alle medlemmene er over 15 år.   
Ungdommene kom med følgende forslag i forbindelse med rekruttering av nye 
medlemmer: Viktig å understreke at ungdom selv kan ta kontakt. Det kan være nyttig 
å involvere TVIBIT eller andre sentre hvor ungdom møtes, brukerorganisasjoner, 
helsesøstre på ungdomsskoler, klassens time, stand på skoler, verdensdagen for 
psykisk helse (evt. stand). Ungdommene understreket betydningen av å få med noen 
yngre medlemmer.  
 

 Gjennomgang av aktuelle oppdrag høst 2019:  
-Kort gjennomgang med muligheter for innspill til rådets presentasjon under 
landskonferansen neste dag. Presentasjonen forestås av Mathias Halvorsen.  
-Ungdomsrådets deltagelse under Dialogmøte mellom Brukerutvalget UNN og Styret i 
UNN den 11.09.19. Johanne Mortensen og Camilla Mari Sørensen deltok i 
dialogmøtet og refererte fra dette.   
-Ungdomsrådets deltagelse under samhandlingskonferansen på UNN (27. og 
28.november 2019). Tema. Hvordan få til bedre pasientforløp? 
Ungdommene foreslo å ta opp temaet Brukerstyrt personlig assistanse, og Mathias 
Halvorsen meldte seg til oppdraget. Det ble foreslått å spørre Regine Elvevold (i 
permisjon) om å bidra, samt at Magnhild Hjelme bidrar med sin erfaring. Tema må 
diskuteres med Samhandlingsavdelingen, og vil evt. bli endret etter innspill fra dem. 
Koordinator Mariann Sundström holder i dialogen med samhandlingsavdelingen.  
-Ungdomsrådets deltagelse ved Regional brukerkonferanse i Bodø den 16.-
17.oktober i Bodø. Kamilla Mari Sørensen deltar for UR på konferansen og bidrar i 
felles framlegg for ungdomsrådene i Helse Nord. Tema: Prinsipper for gode 
overganger fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester i helse-Nord.  Kamilla M 
Sørensen settes i kontakt med øvrige ungdomsråd som skal delta i framlegget. 
Koordinator/sekretær Elisabeth Lorentsen Warvik deltar også på konferansen.  
 
 
 

 

 



UR- 21/19   

Forberedelse til felles framlegg med øvrige ungdomsråd i Helse Nord på 

Brukerkonferansen i Bodø 16. og 17.oktober 2019. Tema: Rutiner for gode 

overganger.   

Under landskonferansen ble det avholdt Regional samling for ungdomsrådene i Helse- Nord 

hvor følgende tema ble tatt opp.  

 Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til voksenorienterte 

helsetjenester i Helse Nord. Ungdomsrådet ved UNN slutter seg til de endringer som 

kom i møtet. Innspillene er samlet og nedtegnes av Ungdomsrådet ved FIN. Saken tas 

opp som orienteringssak ved neste møte i ungdomsrådet.  

 Samlet innspill fra ungdomsrådene til oppdragsdokumentet 2020 for Helse-Nord. 

Innspillene er samlet og nedtegnes av Ungdomsrådet ved NLSH. Ungdomsrådet ved 

UNN slutter seg til de innspill som kom i møtet. Saken tas opp som orienteringssak 

ved neste møte i ungdomsrådet.  

 

UR- 22/19  Eventuelt 

Sak i felles møte mellom UR UNN og UR FIN. Møte med Direktør Kristian Fanghol Helse 

Nord RHF vedr: Utredning sammenslåing UNN HF og Finnmarkssykehuset HF.  

Direktør Kristian Fanghol presenterte og ønsket innspill fra ungdommene på pågående 

utredning om foreslått sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF. Fanghol ønsket 

svar fra ungdommene på følgende spørsmål:  

 Hvilke utfordringer finnes i dagens struktur som gjør at det er vanskeligere å være 
pasient? 

 Hvilke tilbud er dere bekymret for at vil forsvinne ved en sammenslåing? 

 Er det noen tilbud dere tror vil bli bedre ved en eventuell sammenslåing? 

 Hvilke utfordringer og muligheter vil en ny struktur kunne gi for å heve 
pasientbehandlingen eller øke pasientvennligheten? 

 
Ungdommene kom med innspill etter Fanghol sitt innlegg. I etterkant av møtet leverte 
Kristian Fanghol følgende oppsummering av samtalen, som ungdomsrådene i ettertid gav sin 
tilslutning til:  

 
Gjennomføring av møtet: 

Presentert bakgrunnen for arbeidet, status i utredningsarbeidet og aktuelle problemstillinger 

som grunnlag for spørsmål fra, og samtale med, ungdomsrådene. Redegjorde for en 

vesentlig premiss i arbeidet om at det ikke, i alle fall på kort sikt, er regnet med at 

behandlingstilbud flyttes mellom helseforetak.   

 

 

 

 

 

 



Oppsummering av samtalen: 

Oppsummeringen av samtalen er gjennomgått i ettertid med ungdomsrådene i møte 14. 

september 2019.  

 Betydningen av at det er lokale tilbud for barn og unge i Finnmark ble understreket 

flere ganger. Avstandene er store nok som de er og særlig ved alvorlig sykdom, barn- 

og unge som ofte må til sykehus, ved kronisk sykdom og kreftbehandling er det viktig 

å ha tilbudene nært når det er mulig. Det å kjenne helsepersonellet ble av noen 

framhevet som viktig fordi det har betydning for tillit, om en skal tørre å gå til 

helsetjenesten etc. Viktig å ikke måtte reise mer enn en må – mange går på skole og 

det blir fravær også.  

 Barn og unge bor hjemme og de har en fastlege og forholde seg til. Viktig med et 

sykehustilbud som er nært når noen får sykdommer som krever samarbeid mellom 

fastlegen og sykehuset.  

 Alle vil ha den beste behandling og det betyr at en noen ganger må reise langt. Om 

en vil til en spesialist som kan veldig mye om noe, men som er langt unna, eller til en 

som kan nok, men er nært avgjøres av om det er en alvorlig sykdom eller ei.  

 For barn og unge som sliter med psykiske lidelser er det også viktig med lokale tilbud 

og her understreket alle betydningen av godt tilbud lokalt enten det var i Harstad 

eller i Finnmark. I dag er det ikke alltid slik. 

 Stilt spørsmål ved hvorfor arbeidet er satt i gang dersom utgangspunktet er at det 

stort sett ikke skal skje forandringer. Hva er vitsen da? Det skaper bare uro.   

 Er det slik at det å være del av UNN betyr at alle som jobber i et sammenslått 

helseforetak får del i deres erfaringer og kunnskap og slik sett blir alle bedre? Hvis 

det er slik kan det være bra? 

 Problemstillingen om organiseringen av og innholdet i tilbudet til barn og unge kom 

på dagsorden. Er det en «anbefaling eller retningslinje» om at pasienter under 18 år 

skal/bør ha tilbudet sitt på en barne- og ungdomsenhet. UNN Tromsø har en slik 

organisering som mottar alle barn og unge under 18 år uavhengig av problemstilling. 

Parallelt skjer det innleggelser av barn og unge i ordinære avdelinger i UNN Narvik og 

UNN Harstad.  

 Det var usikkerhet om barneavdelingen i Hammerfest fungerer som en barne- og 

ungdomsavdeling eller om de bare har pasienter opptil 15 år? Også i Finnmark legges 

barn og unge inn på ordinære avdelinger i Kirkenes. Hvordan er det i Hammerfest?  

Er tilbudet som gis til barn og unge i de to helseforetakene likeverdig ble det stilt 

spørsmål om. Dette må prosjektet få beskrevet nærmere. 

 En sammenslåing kan være skummelt særlig dersom noen får mindre de skulle ha 

sagt. Det er langt fra Finnmark til Tromsø og hvis ledelsen og de som bestemmer blir 

lokalisert der kan det bli mindre oppmerksomhet på tilbudet i Finnmark og hvordan 

tjenesten for barn og unge er der. Kanskje blir det færre brukerrepresentanter fra 

Finnmark i et sammenslått brukerutvalg og det vil være negativt.  Her ble det trukket 

fram eksempler fra sammenslåingen mellom UiT og Høgskolen i Finnmark som hadde 

redusert Finnmarks innflytelse. 



 Dersom en sammenslåing skulle bli gjennomført ønsker ungdomsrådene at det 

fortsatt blir to ungdomsråd i en ny organisasjon.  

 

Vedlegg:  

Lenke til orientering fra prosjektledelsen til prosjektstyret om status og videre arbeid i 

prosjektet, Helse Nord 09.09.2019, saksnummer 2019/5-1 

https://helse-

nord.no/Documents/Prosjekter/Sammensl%C3%A5ing%20UNN%20og%20FIN/M%C3%B8ter

%20prosjektstyret/Prosjektstyrem%C3%B8te%209.%20september%20-

%20dokumenter%20og%20presentasjon.pdf 

 

   

Referent:  

Mariann H Sundström  Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

Undervisnings- og 

nettverkskoordinator  

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  

Tlf: +47 77 75 5 75 3  
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