
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Torsdag 30.04.20 

Møtested: Skype og to på Bupa Tromsø, rom T- 113   
Tilstede: Medlemmer: Surajja Zeynalli, Mathias Halvorsen, Kamilla M. Sørensen, Ola 

Aas Hansen, Kamilla Hammari-Olsen, Regine Elvevold 
 
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundstrøm, Elisabeth M. Warvik (referent) 
 
Forfall: Heidi Pedersen, Iben Einan, Johanne-Kristine Mortensen, Magnhild Hjelme, 

Anne-Marte Hansen, koordinator Marit Nordmo 
 

  

 

Saksliste: 

UR 8/20   Godkjenning av referat fra januar 

Referatet ble kort gjennomgått. Referat godkjent.  
 
 
UR 9/20    Årsrapport 2019 er ferdig, se vedlegg 
 
Årsrapport godkjent. Til neste års rapport trykker vi opp noen med litt større skrift. Artig å ta 
bilder underveis i året til neste års rapport. 
 
 
UR 10/20    Digitalisering ved overgang, artikkel, ved Mariann 
 
Ved deltagelse i UR UNN så kommer man til stadighet tilbake til digitale tjenester til 
pasienter og ungdommer. Kan det være lurt å lage enkle faktakort til temaer vi kommer 
tilbake til? Eks deltagelse i referansegruppe for bygg, holde innlegg osv.  
Artikler om ulike temaer kan fordeles på flere måter; en til hver eller at flere se gjennom 
samme? Det forventes at ungdommer bidrar inn i temaet digitalisering av helsetjenester. I 
mange sammenhenger bør digitalisering vurderes tatt inn hvis det er utelatt. Se også lenker 
videre knyttet til artikkelen. Særlig lenken som viser til ABC nyheter - Digitalisering som 
setter pasienten i sentrum. Kamilla Sørensen redegjorde kort for ulike saker hun er involvert 
i. Hun er spurt om å være med i en sak til som omhandler digitalisering av dagbokkort.  
 
 



UR 11/20    Ungdomsrådets rolle i korona situasjonen, bruk av facebook  

Ungdommene har hatt et skype-møte hvor de gjennomgikk foreslåtte saker. En sak er lagt ut 

på facebook. Den omhandlet et midlertidig samtaletilbud på BUPA. Saken fjernes da tilbudet 

er utgått. Andre saker vurderes nå lagt ut og Mathias og Iben følger opp. Mathias er som 

leder lagt til en gruppe på facebook for ledere av ungdomsråd i landet. Helseministeren var 

hos frisøren. Bra for han, men dette kan være vanskelig for ungdommer som kanskje ikke får 

nok timer til personlig assistent. Det å være i karantene er å sammenligne med å være 

langtidsinnlagt. Siden «Mestring.no» er bra og innholdsrik. Det legges ut mye nyttig. 

Framover tas det eventuelt tak i aktuelle saker for unge pasienter. Ser vi aktuelle artikler, 

sendt til Mathias og foreslå at den legges ut. 

 

UR 12/20     Se over aktivitet i andre ungdomsråd/aktuelle foreninger 

Mathias rapporterte at Unge funksjonshemmede har jobbet med tema «Minoritet og 
funksjonshemmet». Saken tas opp framover. 

Fordelingen vi gjorde i 2019 er: Magnhild - OUS og A-hus, Johanne - Finnmarksykehuset og 

Nordland, Iben - Helse Bergen og Sørlandet, Mathias - Unge funksjonshemmede.  

De refererer på møter framover fra saker de finner interessant å dele. 

  

UR 13/20  Forskning på unge «Fit future 3», ved Mariann (jfr invitasjon på fb) 

Prosjektet er et delprosjekt i «Tromsø undersøkelsen». Prosjektet følger opp befolkningens 

helse over mange år og av resultatene kan man se på mange interessante helsefaktorer. For 

ungdommer er de nå kommet fram til del 3 i følgeforskningen. Det forskes på friske 

ungdommer og er en studie av livsstil og helse hos ungdommer i overgang fra ung til voksen. 

Planlagte forskningstema er innenfor disse områdene: Livsstil, psykisk helse, astma og allergi, 

beinhelse, kvinnehelse og fertilitet, miljøgifter, infeksjoner og antibiotikabruk, kronisk 

smerte og tannhelse. Deltager fra ungdomsrådet vil inngår som rådgiver, referansepersoner 

mm, og er med fra planfasen. Det vil inkluderes flere brukere men kun en fra ungdomsrådet. 

Ola Aas meldes inn som representant fra Ungdomsråd UNN. Han orienterer UR UNN 

underveis. 

  

UR 14/20     Orientering om elektronisk pasientjournal 12-16 år 

Vi har fått Tove Sørensen som er prosjektleder i Helse Nord med i møtet for å si noe om 

elektronisk pasientjournal for ungdommer 12-16 år. Sist vi møtte Tove var desember 2018. 

Siden siste har det vært diverse møter hvor det å kunne nekte innsyn for pasienten i en 

periode har vært en forutsetning for digital løsning.  



Dips som er systemleverandør i elektronisk pasientjournal har i mellomtiden jobbe med 

tilganger. Azra Resulbegovic deltok på møtet fra Dips.  

Flere momenter er spilt inn. Blant annet at pasienten selv må få avgjøre om og når foresatte 

skal få tilgang til elektronisk journal. Planen er at ingenting er tilgjengelig før en vurdering av 

behandler og foresatte er gjort. Sikker pålogging må på plass som BankID eller lignende. Det 

har nå gått veldig lang tid i arbeidet med denne saken som skal forbedre tjenesten for barn 

og unge. Vi ønsker at saken tas opp til høsten. Det planlegges da felles regionale møter 

mellom ungdomsrådene i regionen. 

 

UR 15/20     Organisering av UR UNN og neste møte 

Det er ikke gjort noen konklusjon med tanke på endring i organisering av Ungdomsrådet. 
Rådet er dermed inntil videre et underutvalg til Brukerutvalget. Leder for UR UNN etterlyser 
saken hos klinikksjef i Barne- og ungdomsklinikken. Neste møte ligger an til å bli etter 15. 
juni.  
 
 

UR 16/20     Eventuelt 

Det er kommet en henvendelse fra BUPA om brukerrepresentant inn i prosjekt rundt 

langtidsoppfølging av pasienter med ADHD. Vi undersøker litt og spør et medlem. 


