
 

 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Onsdag 27.09.21 

Møtested: Skype 
Tilstede: Medlemmer: Mathias Halvorsen leder, Johanne-Kristine Mortensen nestleder, 

Kamilla M. Sørensen, Kamilla Hammari Olsen, Regine Elvevold 

 
Koordinator:   Mariann Sundstrøm (referent)  
 
Forfall: Iben Einan (pause), Surajja Zeynalli, Ola Ass Hansen(pause), Magnhild Hjelme, Helena 

Andersen, Elise Marie Nilssen-Broderstad.  Mia Berggren Nordahl og Marius 
Sundstrøm meldte begge fra at de ikke kom inn på linken 

  

 

Saksliste: 

UR 31/21      Innspill til Helse Nord vedrørende oppdragsdokument for 2022 

Medlemmene av rådet hadde på forhånd fått materiell som beskriver hva et oppdragsdokument er, 

og de har fått innsyn i henvendelse fra Helse Nord hvor det etterspørres tre innspill med 

begrunnelse. 

Assisterende direktør Elin Gullhav og fra leder ved barne- og ungdomshabiliteringen Oddmar Ole 

Steinsvik innledet saken.  

 Viktige tema som ble tatt opp av innlederne var videre satsing på barn og unge, kronikergruppene og 

spesielt ungdom med ervervet hjerneskade. Oppfølging av oppdrag gitt 2020 om behandlingslinje for 

ungdom med ervervet hjerneskade. Behandlingslinjen bør ivareta psykososial oppfølging hvor 

kontaktpsykolog under hele forløpet fra start under somatisk intensiv behandling og i det videre 

vurderes som en mulig løsning. Manglende helhetlig tilbud til pasienter med 

autismespekterdiagnoser. Detter er en voksende gruppe pasienter hvor for god behandling under 

ungdomsårene har stor betydning for det videre livsløpet, for å forhindre psykiske plager og å 

komme over i en voksenidentitet. Intensiv habilitering for kronikergruppene mangler i Helse Nord, og 

det trengs et familiesentrert tilbud for barn og unge med sammensatte lidelser.  

Medlemmene av rådet kom fram til at de ønsker å prioritere kronikergruppene samt betydningen av 

økt og tilrettelagt digitalisering/ økt digital tilgjengelighet i helsevesenet for ungdom.  



I tillegg ble betydningen av evalueringen av tjenester(psykiatri?) trukket fram, samt etablering av 

ordninger med erfaringskonsulenter også i tjenester for barn og unge.  

Koordinator utformer tre innspill på bakgrunn av diskusjonen, som legges ut på facebookgruppen for 

en siste gjennomgang før innsending innen fristen den 5.oktober.  

 

UR 32/21 Innspill til spørreskjema i forbindelse med mulighetssamtalen i BUP ved Siri 

Høylo Fundingsrud, BUP Tromsø 

Siri H Fundingsrud orienterte om CAPA og mulighetssamtalen. Prosjektet vil sette fokus på 

mulighetssamtalen og evaluere om samtalen tilfredsstiller forventningene hos barn/ungdom og 

foreldre. Spørreskjemaet ble gjennomgått og ungdommene kom med innspill på det enkelte 

spørsmål til Siri.  

 

UR 33/21 Valg av vara til helsefellesskapet (Strategisk samarbeidsutvalg) 

Deltagelse i helsefellesskapet (Strategisk samarbeidsutvalg) innebærer: Vara deltar ved forfall hos 
medlem Kamilla Mari Sørensen. Det er totalt ca 8 møter i året med en varighet på ca 4 timer for 
hvert møte. Deltagelsen honoreres. Man må etter hvert regne med fysisk oppmøte. Vara får 
innføring i oppdraget av fast medlem Kamilla Mari Sørensen.  
 

Innledningsvis fikk Kamilla Mari Sørensen forespørsel om hun kan tenke seg å stille som UR-

representant i Helsefellesskapets faggruppe for barn og unge, i tillegg til strategisk samarbeidsutvalg. 

Saken følges opp i samråd mellom koordinator og Kamilla Mari Sørensen.  

Valg av vararepresentant til strategisk samarbeidsutvalg (Helsefellesskapet): 

Mia Berggren Nordahl meldte interesse for oppgaven, og ble av et enstemmig ungdomsråd valgt som 

vararepresentant.  

 

UR 34/21 Eventuelt 

Ingen saker.  

 

 


