
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 09.11.22 
Møtested: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Teams 
Tilstede: Medlemmer: Mathias Halvorsen leder, Johanne-Kristine Mortensen nestleder 

(Teams), Regine Elvevold, Elise Nilssen-Broderstad, Marius Sundstrøm, Helena 
Andersen, 

Forfall: Kamilla M. Sørensen, Marte Stene Sætrum, Surajja Zeynalli, Mia Berggren 
Nordahl 

Koordinator: Marit Nordmo og Mariann Sundström (referent). 
 

 

Saksliste: 

UR 14/22 Godkjenning av referat fra 25.04.22 
 

Etter en presentasjonsrunde ble referatet gjennomgått og godkjent.  

UR 15/22 Orientering om gjennomførte aktiviteter siden sist møte. 
 

Nasjonalt seminar for ungdomsråd, Tromsø september 2022: Regine og Mathias 

orienterte om seminaret, hvor fokus var på forholdet mellom ungdomsrådene, 

ledelsen og administrasjonen i sykehusene, i tillegg til rollene somkoordinator og 

medlem av ungdomsråd. Seminaret fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, 

og det er satt ned en nasjonal gruppe som skal arbeide med nytt seminar om to år. 

Mariann orienterte om at det er sendt referat med hilsen og takk til Helseminister 

Ingvild Kjerkol som hadde sendt videohilsen til seminaret. 
 

Det vises for øvrig til referat fra seminaret. 
 

Nye Narvik sykehus: Elise orienterte om omvisning og møter vedrørende Narvik 

sykehus. Hun var positivt innstilt til de fasiliteter BUP har fått, og ellers øvrige 

lokaliteter slik de framstår nå. 
 

Brukerkonferansen: Johanne Kristine orienterte om brukerkonferansen til Helse- 

Nord og samarbeidet med de øvrige ungdomsrådene i denne sammenheng. De var to 



ungdommer fra Finnmarkssykehuset og en fra Nordlandssykehuset i tillegg til 

Johanne Kristine fra UNN. 
 

Involvertseminar: Mariann orienterte om framlegget som ble presentert sammen 

med Kamilla. 
 

Brukermedvirkning i BUP: Helena orienterte om arbeid med brosjyre og 

inntakssamtalen «Dine muligheter». 

 
 

UR 16/22 Endringer i Ungdomsrådet UNN. Koordinatorer slutter. 
 

Koordinator Mariann Sundström går over i ny stilling i UNN og slutter i den anledning 

som koordinator for ungdomsrådet med virkning fra 21.11.22. M. Sundström har satt 

av tid til å skrive årsmelding sammen med Marit Nordmo, samt overlapp med ny 

koordinator når den til kommer. 
 

Koordinator Marit Nordmo har varslet at hun slutter i rollen så snart nye 

koordinatorer er på plass. Inntil den tid vil hun ha en begrenset funksjon som 

kontaktperson overfor medlemmene. Medlemmer kan henvende seg til Marit 

Nordmo i forbindelse med eksterne engasjementer for rådet. Blant annet vil 

utbetaling av honorar bli ivaretatt. Det vil ikke bli arrangert nye møter før nye 

koordinatorer er på plass. 
 

Koordinator Mariann Sundström har levert skriftlig orientering om situasjonen til 

ledelsen i BUK ved kst. Klinikksjef i BUK Grete Åsvang tidlig i høst. I tillegg har leder 

Mathias Halvorsen og nestleder Johanne-Kristine Mortensen orientert i et eget brev 

til klinikksjef. 
 

Beslutning/oppfølging: 

Det har ikke kommet svar på skriftlige henvendelser til ledelsen i UNN om tilsetting 

av nye koordinatorer, og ungdomsrådet ber leder og nestleder om å skrive et 

oppfølgingsbrev. Medlemmene av ungdomsrådet ønsker å bidra i diskusjonen om 

hvordan rådet skal driftes videre. Ønsket om involvering spilles inn i 

oppfølgingsbrevet til klinikksjef og direktør. 

 

 
UR 17/22 Gjennomgang av prosjektoversikt. Oppfølging av oppdrag. Nye oppdrag? 

Prioritering ut fra nåsituasjonen. 
 

Det ble gjort en kort gjennomgang prosjekter og konkludert med at medlemmene 

ikke går inn i nye prosjekter før nye koordinatorer er på plass. Det registreres at det 

mangler tilbakemeldinger fra flere prosjekter som har stanset opp eller hvor 

progresjonen er svak. 
 

Henvendelse fra Brukerutvalget (ved AU)i UNN: Det refereres fra BAU sak 40/22 

Eventuelt: 



2.Ungdomsrådet – deltagelse i BU 

BAU ønsker at UR får tilbud om å følge BUs møter , slik som BU følger URs møter. 

Beslutning/oppfølging: 

Administrasjonen retter en henvendelse til UR vedrørende fast deltagelse i BU sine 

møter. 

 
Forespørselen gjelder om en representant fra ungdomsrådet kan delta i BU sine 

møter (6 ggr/år). 

 
Ungdomsrådet diskuterte saken og det ble uttrykt ønske om tettere samarbeid, selv 

om situasjonen med manglende administrativ støtte for ungdomsrådet gjør det 

vanskelig per dags dato. 

 
Beslutning/oppfølging: 

Ungdomsrådet ønsker å sende tre representanter for dialog med BU om utvikling av 

en modell for samarbeid mellom rådene. Følgende personer meldte seg: Marius, 

Helena, Mathias, Regine og Johanne. 

 
 

UR 18/22 Orientering om brukermedvirkning i forskning. ved Gunnhild Berglen, KFA Klinisk 

forskningsavdeling, forskningsstøtteenheten. 
 

Tema: Hvordan kan brukermedvirkning bli viktig og bra for forskere? Det er 

etter hvert etablert regler og sterke føringer for brukermedvirkning i forskning 

nasjonalt og regionalt. I 2020 er brukere involvert i 68 % av prosjektene. 

Brukermedvirkning er aktuelt i alle faser av forskningen, og god tilrettelegging 

for medvirkningen øker både kvaliteten i de ulike prosjektene og bidrar til en 

stadig større andel prosjekter som involverer brukere. 

Helse-Nord har utarbeidet og vedtatt retningslinjer for honorering av brukere. 

Retningslinjene gjelder for all type medvirkning, også forskere som mottar 

støtte i vår helseregion. Det er imidlertid behov for mer utdypende og 

spesifikke beskrivelser for ulike typer av medvirkning innen forskning, for en 

mer presis planprosess mht. økonomi i det enkelte prosjekt. 

På nasjonalt nivå er det foreløpig ikke utarbeidet systemer for honorering av 

brukermedvirkere, noe som både påvirker økonomien i prosjektene og skaper 

usikkerhet for forskere. 

 
Brukermedvirkning innen forskning har bidratt til et større fokus på 

formidlings- og implementeringsfasen. God kontakt mellom 

forsker/forskningsprosjekt og aktuelle pasientorganisasjoner har vist seg å ha 

en positiv innvirkning på den viktige implementeringen av 

forskningsresultatene. 



Innspill til Gunhild Berglen fra medlemmer i ungdomsrådet: 

- Det er viktig at prosjektene tar hensyn til brukernes språklige bakgrunn. 

- Det må også tilrettelegges for deltagelse på tidspunkter som passer 

ungdom. 

 

UR 19/22 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  
Til dere som leser gjennom dette…jeg har notert følgende, men husker ikke hva det dreier seg om: 

 

Dignity care: Mathias og Regine 
 

Noen som husker?  

Referent 
 

Mariann H Sundström 

Koordinator Ungdomsrådet NN 


	Møtested: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Teams
	UR 14/22 Godkjenning av referat fra 25.04.22
	UR 15/22 Orientering om gjennomførte aktiviteter siden sist møte.
	UR 16/22 Endringer i Ungdomsrådet UNN. Koordinatorer slutter.
	UR 17/22 Gjennomgang av prosjektoversikt. Oppfølging av oppdrag. Nye oppdrag?
	Tema: Hvordan kan brukermedvirkning bli viktig og bra for forskere? Det er etter hvert etablert regler og sterke føringer for brukermedvirkning i forskning nasjonalt og regionalt. I 2020 er brukere involvert i 68 % av prosjektene.


