
 

 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Onsdag 19.03.21 

Møtested: Skype og Bupa T-113 
Tilstede: Medlemmer: Mathias Halvorsen leder, Regine Elvevold, Surajja Zeynalli, 

Kamilla M. Sørensen, Magnhild Hjelme 
 
Koordinatorer: Mariann Sundstrøm, Marit Nordmo og Elisabeth M. Warvik (referent) 
 
Forfall: Iben Einar, Kamilla Hammari Olsen, Johanne-Kristine Mortensen, Ola Ass 

Hansen  
 

  

 

Saksliste: 

UR 8/21   Godkjenning av referat fra 220121 

Referatet ble gjennomgått. Referat godkjent.  
 
 
UR 9/21   Diverse saker i prosess 
 
Vi har laget en saksoversikt som blant annet viser prosjekter som ungdommene i rådet deltar 
i, samt henvendelser vi får til UR UNN. Et par saker mangler representant fra rådet.  
 
Helsefellesskap: Dette er en ny samarbeidsform mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Årlig skal det være et partnerskapsmøte, ellers i året 7-8 
samarbeidsmøter hvor saker behandles med avstemming. Vi tenker at to ungdommer fra 
rådet skal dele på å være representert i helsefellesskapet. Her må vi finne en god 
arbeidsform slik at rådet gir gode innspill til saker. Koordinator vil følge dette tett. 
 
Forskningsprosjekt om videokonsultasjoner: Her må vi ha en representant fra UR UNN. 
 
Det skal være dialogmøte mellom styret, Brukerutvalget og Ungdomsrådet i april. Forslaget 
er at leder og nestleder stiller på digitalt møte. Brukerutvalget skal etter påske vurdere tema. 
Det må vi og gjøre og kanskje i samarbeid med Brukerutvalget? Vi kommer tilbake til saken. 



Nå har leder for UR UNN oppfordret alle medlemmene til å ta det digitale kurset for 
brukermedvirkning. Sjekk i gruppa på facebook og si ifra til Mathias når du har tatt kurset. 
 
Mariann har startet å jobbe igjen i samarbeidet rundt Verdensdagen for psykisk helse. Hun 
kommer tilbake til UR UNN med mer informasjon etter hvert mht tema mm. 
 
Noen andre saker ble nevnt. Vi tar avklaringer videre i facebook gruppa. 
 
 
UR 10/21    Nye UNN Narvik ved Lars Rye, prosjektleder 
 
Innledningsvis kort presentasjonsrunde. Lars er prosjektleder for organisasjonsutvikling i 
forbindelse med Nye UNN Narvik. Sykehuset skal ligge på Furumoen og nå ryddes tomta klar 
for bygging. Fasaden er nå bestemt mht farger. På nabotomta skal kommunen bygge nytt 
helsehus som skal inneholde flere funksjoner. I dag er mange sykehusfunksjoner spredt. 
Disse skal nå samles i en stor bygningsmasse hvor samarbeid på tvers vil få fokus – integrert 
driftsmodell hvor rus, psykisk helsevern og somatikk vil være i samme bygg. Prosjektet skal 
få bedre pasienterfaringer, utvikle samarbeid, erfaring med å yte helsehjelp, mer 
miljøvennlig og bærekraftig drift. Ankomst og oppholdsarealer har hatt fokus i prosjektet. 
 
Hva er viktig i et ungdomsperspektiv: ladekontakter, farger, ikke sykehusaktig, fyr i en ovn, 
fint uteområde, gode senger, hjemmekoselig, aktivitetstilbud innendørs, verksted. Systemets 
holdning til hvordan man skal ha det med sine omgivelser ble diskutert. Tenk på behov for 
ungdomsrom og plass til pårørende. Universell utforming og forflytningsbegrensninger ble 
også nevnt. Det oppfordres til at ungdomsrådet gir innspill til Lars på inngangspartiet, i 
etterkant av møtet. Innspill kan legges på gruppe på Facebook. 
 

UR 11/21    Nye psykiatri bygg i Tromsø ved Njål Bjørhovde, spesialkonsulent  

Njål har så å si samme jobb som Lars – jobber med organisasjon og dette henger sammen 

med bygningsmassen. Perspektivet er at bygget skal stå ferdig om 6 år, så bruksperspektivet 

må ivareta en tidshorisont mye lengre enn det. Behandlingstilbud i framtiden – hva bør vi ta 

vare på og hva mangler vi?  

Innspill – akuttpost, døgnpost, subakutt (mer utredning og tid for å finne ut hva man trenger, 

trygghet). Kapasitet i framtiden; trenger mange flere senger i framtiden? I juni skal styret i 

UNN ta beslutning om nye bygg skal ligge i Breivika eller på Åsgård. Det er mange ulike 

behov blant pasientene, og kanskje er det delt og at bygg skal ligge to steder. Nye bygg for å 

få nye bygg men også for å gi bedre behandling med bedre kvalitet. Det er ønskelig med et 

tett samarbeid med UR UNN, både større ting og mer detaljer. Et innspill omhandlet at det 

kan være uheldig å blande nye syke med pasienter som har vært lenge til behandling. 

Pasientene er opptatt av å få riktig behandling til riktig tid. Det er et ønske fra UR om å få 

være med i prosjektgruppe for planlegging av nytt psykiatri bygg. Njål tar dette videre og 

kommer tilbake til oss i saken. 



UR 12/21 Eventuelt 

Ungdomsrådene i regionen har fått midler fra Helse Nord til helgesamling til høsten. Da er vi 

ett viktig skritt nærmere realisering av et treff i Hammerfest i oktober. Foreløpige datoer er : 

15 (fredag) , 16. og 17 oktober. Hold av tiden.  

 

 

  

 

 


