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Saksliste: 

UR -23/19   Godkjenning av referat fra møtet 130919 

Referatet ble kort gjennomgått. Referatet ble godkjent 

 
UR -24/19    Orientering fra Regional Brukerkonferanse i Bodø 
Elisabeth Warvik (sekretær) og Kamilla Sørensen deltok på konferansen. Kamilla hadde 
framlegg av de 7 prinsippene for overganger, sammen med medlemmer fra de andre rådene 
i Helse Nord. 
Elisabeth orienterte fra konferansen. 
 
 
UR -25/19    Nye Narvik sykehus ved rådgiver Lars Kristian Rye 
Lars Kristian Rye deltok via Skype hvor det bla ble orientert om nye Narvik sykehus. 
Sykehuset skal stå ferdig i 2024. Det er lagt vekt på å utvikle pasientens helsetjeneste ved 
hjelp av moderne driftsteknologiske og bygningsmessige løsninger. Pasientens behov skal 
hensynstas i større grad. Det ble en god dialog mellom Lars og ungdomsrådet. 
Prosjektgruppen for Nye Narvik sykehus ønsker en fra representant fra ungdomsrådet med 
videre i prosessen. Det blir da mest i forhold til utsmykking og interiør. Koordinatorene 
jobber med å få en ungdom fra Narvik med i rådet og som kan bidra inn mot dette. 
 



UR -26/19     Gjennomgang av 7 prinsipper for gode overganger mellom ungdom og 

voksenmedisin. Status for dette arbeidet på UNN inkludert mandatet. 

Mandatet for overganger er ferdig. Vi venter nå på at rutiner/retningslinjer for det videre 

arbeidet skal bli ferdig. De bygger på de 7 prinsippene som er utarbeidet og godkjent av 

ungdomsrådene i Helse-Nord. Sykepleierne ved barne- og ungdomspoliklinikken på UNN skal 

på en fagdag i januar 2020 starte jobben med overganger fra barn til voksen i somatikken på 

UNN. 

 

UR -27/19      Diverse oppdrag og saker 

Presentasjon av UR på Samhandlingskonferansen 27. og 28. november.  

Samhandlingskonferansen er et samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

Det er vedtatt at vi skal legge frem de 7 prinsippene for gode overganger på konferansen. 

Foreløpig er det ingen av medlemmene i rådet som kan legge dette frem. Vårt nye medlem 

Kamilla H. Olsen er forespurt og skal gi en tilbakemelding på om hun kan. 

Forbedringsenheten  

Enheten har tatt kontakt med UR og ber oss utrede 3 saker som er plukket ut etter «Kreativt 

verksted» i vår. Marianne tar kontakt og ber om utsettelse til januar 2020. Ungdomsrådet 

har ikke kapasitet til dette i år. 

UPS ønsker representant fra UR UNN til CAPA i sengepost 

Mariann legger ut forespørsel på Facebook siden til rådet. 

Bilder av Ungdomsrådet 

Kommunikasjonsavdelingen foreslår at medlemmene tar egne bilder med sin telefon som 

kan brukes til å presentere ungdomsrådet. 

Informasjon om Digital Brukeropplæring 

Se informasjon og lenke til kurs på: https://helse-nord.no/om-oss/regionalt-brukerutvalg 
 
Omgjøre UR UNN til selvstendig råd likestilt med Brukerutvalget 
 
Det var enstemmig enighet om at UR UNN bør bli et råd likestilt med Brukerutvalget. 
Koordinatorene tar dette videre og jobber med det. 
 
 
 
 
 

https://helse-nord.no/om-oss/regionalt-brukerutvalg


Orientering om den Regionale Pasientsikkerhetskonferansen 11. februar 2020. 
Konferansen går av stabelen 110220 og 120220 i Tromsø. Det er stor sannsynlighet for at en 
eller flere representanter for rådet blir bedt om å samarbeid om et innlegg på konferansen 
med de andre rådene i regionen. For øvrig jobber vi med å få oversikt over rådets mulighet 
til å delta på hele konferansen. 
 
Forslag fra koordinator Marianne at alle medlemmene i UR har ansvar for å følge opp 
saker fra de andre UR i Norge. 
 
Forslaget ble godt mottatt og fordelingen er følgende: 
 
Magnhild: OUS og A-hus 
Johanne: Finnmarksykehuset og Nordland 
Helse Bergen og Sørlandet: Iben 
Unge funksjonshemmede: Mathias 
 
Hver refererer fra saker de andre rådene jobber med på våre møter. 
 

 

 
 

 

 

 


