
 

 

 

 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Mandag 31.01.22 

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

Kamilla M. Sørensen, Kamilla Hammari Olsen, Regine Elvevold, Elise Nilssen-
Broderstad, Marius Sundstrøm, Helena Andersen 

 
Koordinator:   Mariann Sundstrøm, Marit Nordmo og Elisabeth Mia Warvik (referent)  
 
Forfall: Surajja Zeynalli, Magnhild Hjelme, Mia Berggren Nordahl, Kamilla Hammari 

Olsen 
  

Saksliste: 

UR 1/22      Godkjenning av referat fra møte 091221 

Godkjent. 

 

UR 2/22 Årsmelding UR UNN 2021  

Forslag til årsmelding for 2021 ble presentert. Vi sender ut forslaget med en frist for å gi 

innspill innen 070222. 

 

UR 3/22 Gjennomgang av saksoversikt til ungdomsrådet 

Vi presenterte saksoversikten som viser alle henvendelser til rådet og fordeling av saker til 

koordinatorer og ungdommer. Her er de nyeste sakene: 

• Diagnoseuavhengig ungdomskurs – det er et møte i neste uke for å planlegge kurset 

som Nordlandssykehuset har utviklet nå i oppstartsfasen.  

• NRK har tatt kontakt – de ønsker å gjøre en sak om WHO-filmen som Johanne har 

spilt inn.  



 

 

• Direktørens ledersamling er flyttet til høsten – vi avklarer senere hvem som skal 

delta.  

• Pasientsikkerhetskonferansen går i februar, mest digitalt.  

• Forskning v/Linda Svorken – saken som vi har nevnt under da vi hadde besøk av Linda 

i dag.  

• «Engasjert» – forbedringsverktøy og tema brukermedvirkning hvor pasienter med 

erfaring fra helsetjenester kan være med å påvirke. De har nå opprettet egen 

nettside som vil gi god informasjon. Ordningen ble lansert 210122. 

  
 
UR 4/22 Utviklingsplan UNN og ny strategi UNN v/Heidi Høifødt  

Heidi deltok via skype og presenterte saken grundig for rådet. Utviklingsplanen skal gå fra 

2022-2038 og skal gjelde for hele UNN.  

UNNs visjon: Med pasienten- for pasienten. UNNs kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt 

og lagspill. UNN har også 5 strategiske hovedretninger: pasientperspektiv, medarbeideren, 

universitets og regionsykehus, åpne prioriteringer og synlig og forberedt samfunnsaktør.  

Utviklingsplanen er en videreutvikling av UNNs strategi og skal være førende for utviklingen 

av virksomheten fram mot år 2038. Sommeren 2021 ble ny strategi for UNN vedtatt og gjort 

kjent i sykehuset. Spørsmål til ungdomsrådet: Hvor vil vi at UNN skal være i 2038 med fokus 

på barn og unge? Hva kan vi tenke oss mindre av og hva kan vi tenke oss mer av? 

Ungdomsrådets innspill sendes inn via epost før 1.mars 2022. 

 

UR 5/22 Forskningsprosjekt: «Nytte av tilbakemeldingsverkøy i BUP» 

 v/Linda Svorken  

Vi fikk besøk av Linda som skal forske noen år framover i fagfeltet psykisk helsevern for barn 

og unge. Flere av ungdommene i rådet var før jul med og ga tilbakemeldinger på skjema 

Linda har utarbeidet i denne forbindelse. Jfr sak som vi la ut på facebook, lukket gruppe. Hun 

ønsker å ha kontakt med ungdomsrådet framover i forbindelse med forskningen.  

Det brukes i dag tilbakemeldingsverktøy i BUP hvor pasienten er med på å vurdere sin egen 

psykiske helse og nytte av behandlingen fra time til time, og resultatene framkommer i en 

graf som i seg selv kan benyttes som et verktøy i behandlingen. Forskningen til Linda skal 

fokusere på hvordan barn/ungdom synes at disse tilbakemeldingsverktøyene har vært i bruk. 

Som en del av dette skal også behandler intervjues for å høres deres innspill i nytten av 

verktøyene. Linda skal også gjøre en tallstudie i sin planlagte doktorgradsavhandling. 

Ungdomsrådets tilbakemelding under møtet i dag er at det er fint om rådet får 

tilbakemelding på sine innspill underveis. Det blir artigere å være engasjert hvis man hører 

fra Linda underveis. Ungdomsrådet ser fram til å holde kontakten. 



 

 

UR 6/22 Diverse orientering 

Rekrutteringen til nytt råd for perioden 2022-2024 går som planlagt. Vi har en til to plasser 

ledig. Fire kandidater er aktuelle for plass i rådet og intervjues i disse dager. Noen har tatt 

kontakt i denne prosessen og valgt å gå rett inn i ressursbanken. Det er bra. Innspill fra rådet 

mht et møte som planlegges i vinter med de som skal være med i ressursbanken framover: 

møtes flere for det sosiale og bli kjent, presentere en sak slik at helt nye får et eksempel på 

hva rådet jobber med. 

Tentativ møteplan for Ungdomsrådet og AU 2022 ble presentert. Øvrige møter som framgår 

av planen: Dialogmøte med styret, Verdensdagen for psykisk helse og direktørens 

ledersamling for å nevne noe. 

 

UR 7/22 Eventuelt 

Ingen saker meldt. 

 

 


