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1.0 Forord 

Ungdomsrådet på UNN ble etablert i mars 2015.  

Gjennom 2018 har vi hatt fokus på at Ungdomsrådet er et råd for hele UNN. I tråd med 

kommunikasjonsplanen legger rådet opp til dialog med alle klinikkene i sykehuset. I 2018 ble 

det avviklet to dialogmøter, og møter med resterende klinikker følger på i 2019. 

 

I Helse Nord sitt oppdragsdokument til UNN for 2018 framgår det at ungdomsrådet skal 

være med på å utarbeide gode overgangsrutiner fra barnemedisin til voksenmedisin i 

samarbeid med sykehuset. Dette arbeidet kom så vidt i gang på slutten av året. Rådet har i 

samarbeid med andre ungdomsråd i regionen anbefalt Helse Nord at oppdraget videreføres i 

oppdragsdokumentet for 2019. 

 

I samarbeid med de andre sykehusene i Helseregion Nord arrangerte vi felles helgesamling 

for ungdomsrådene i Bodø i oktober. Vi jobbet blant annet med fokus på overgangsrutiner 

fra barn til voksen, hvordan ungdomsmedvirkning kan ivaretas i Helse Nord, samt innspill til 

Helse Nord sitt oppdragsdokument for 2019.  

Samlingen ble en suksess. Det er ønskelig med videre samarbeid mellom ungdomsrådene i 

regionen – sammen blir vi en tydeligere stemme. 

 

Året som ligger bak oss har igjen vist at ungdommer må få en tydelig stemme og at vi 

opplever at vi blir hørt. Året som ligger foran oss gir mulighet til å videreføre arbeidet på 

grunnlaget vi har bygget opp. Vi må finne de riktige sakene, sørge for at vi blir tatt med og at 

vi får prege saksgang og konklusjoner. 

 

Ungdom vet fortsatt mest om ungdom! 
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2.0 Organisering og administrasjon 
Ungdomsrådet (UR) er et foretaksovergripende organ for ungdoms brukermedvirkning – et 

råd for hele UNN. Ungdomsrådet er organisatorisk plassert som et underutvalg under UNN 

sitt Brukerutvalg (BU). Leder og nestleder i BU og koordinatorer for UR har møttes en gang i 

2018.  

Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer styres av medlemmene, og koordinatorer bistår 

rådets arbeid. Referat fra rådets møter legges på internett og lagres i sykehusets saksarkiv.  

Se ungdomsrådet på internett: https://unn.no/om-oss/ungdomsradet#kontaktpersoner-for-

ungdomsr%C3%A5det  

  

Rådet har administrativ forankring i Barne- og ungdomsklinikken (BUK) i klinikksjefens stab. 

Budsjett og driftsansvar ligger til klinikksjef i BUK og klinikkrådgiver har sekretærfunksjon for 

rådet. Støttefunksjoner til koordinering er hentet fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 

BUPA og Barne- og ungdomsavdelingen BUA (somatikk).  

Koordinator Martha Bergum er ansatt i BUA. Koordinator Mariann H Sundström er ansatt i 

BUPA og klinikkrådgiver Elisabeth Warvik fungerer som sekretær mm for rådet. Av hensyn til 

kontinuitet og fleksibilitet har vi svært god erfaring med at rådet driftes av en gruppe 

fagpersoner i samarbeid. Martha Bergum er nå erstattet med Marit Nordmo ved Barne- og 

ungdomsavdelingen fra mars 2019.  

 

2.1. Kontaktinfo koordinatorer og sekretær:  

Koordinator Marit Nordmo, e-post: marit.nordmo@unn.no, telefon: 77669513 

Koordinator Mariann H Sundström, e-post: Mariann.sundstrom@unn.no, telefon 41326354 

Sekretær: Elisabeth Warvik, E-post: Elisabeth.lorentsen.Warvik@unn.no , telefon 77626336 

 

2.2 Koordinator/sekretær for ungdomsrådet – oppgaver  

1. Bistå leder/ nestleder og andre medlemmer av rådet vedrørende rådets oppgaver. Holde 

faste møter i arbeidsutvalget med nevnte representanter, i forkant av rådets møter.   

2. Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser. Herunder svare på 

henvendelser fra andre aktører innen brukermedvirkning/ ungdomsmedisin/ ungdomsråd 

for øvrig, lokalt og nasjonalt.  

3.Planlegging, innkalling, saksforberedelse og referat.  

4.Ansvar for rekruttering.  

5.Planlegging og gjennomføring av helgesamlinger. 

6.Tilpasse metodikk for aldergruppen. 

https://unn.no/om-oss/ungdomsradet#kontaktpersoner-for-ungdomsr%C3%A5det
https://unn.no/om-oss/ungdomsradet#kontaktpersoner-for-ungdomsr%C3%A5det
mailto:marit.nordmo@unn.no
mailto:Mariann.sundstrom@unn.no
mailto:Elisabeth.lorentsen.Warvik@unn.no
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7.Rapportere ungdomsrådets virksomhet. 

8.Bistå ungdomsrådet ved ulike kommunikasjons- og representasjonsoppgaver.  

9. Holde seg orientert innen fagområdet ungdomshelse/ ungdomsmedisin. Formidle faglig 

utvikling til ungdomsrådet.  

 

3.0 Mandat – et utdrag 

Ungdomsrådet representerer ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende 
organ for UNN og en høringsinstans for sykehusets arbeid med å utvikle og opprettholde 
gode helsetjenester for ungdom.  
Ungdomsrådet skal arbeide for å:  

 Fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, med spesielt fokus på ungdom 
med langvarige helseplager og de utfordringer denne gruppen har overfor 
helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter.  

 Gi konkrete råd til forbedring av tjenester til ungdom på UNN.  

 Dele sin erfaring som brukere til nytte for annen ungdom.  

 Kommunisere med alle klinikker i sykehuset som behandler ungdom.  

 Fremme kontakt med brukerorganisasjoner.  

 Fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i 
samråd med andre ungdomsråd i Norge.  

 
Honorar for oppmøte er økt fra 2017 til 2018. Se for øvrig vedlagt fullstendig mandat.  
Bakgrunnsdokumenter for ungdomsrådets formål: Se mandat.   

 

4.0 Sammensetning av Ungdomsrådet 

Magnhild Hjelme    Leder 

Helene Westgaard     Nestleder 

Oda Kjærvik              Medlem 

Regine Elvevold        Medlem 

Maria Bendiksen       Medlem 

Mathias Halvorsen     Medlem 

Einar Engstad           Medlem 

Cecilie Thomsen       Medlem (ett års permisjon fra februar 2018) 

Vegar Adriansen     Medlem 

August Sæther           Varamedlem 

Johan Utnes  Varamedlem fra september 2018 
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5.0 Ungdomsrådets arbeid i 2018 

Møter og helgesamling 

Det har vært gjennomført 6 møter i rådet. Et av møtene var en helgesamling. I 2018 ble 

helgesamlingen lagt til Bodø for å møte de andre ungdomsrådene i Helse Nord.  I tillegg til 

vårt ungdomsråd, deltok Finnmarksykehuset og Nordlandssykehuset med sine ungdomsråd. 

Samlingen fikk etter søknad økonomisk støtte fra Helse Nord.  

De viktigste punktene som vi jobbet med i Bodø var: 

 Ungdomsråd i Helse Nord: organisering, støtte og planer videre. 

Ungdomsrådenes forhold til Regionalt Brukerutvalg, og videreføring av oppdrag i 

oppdragsdokument for 2018 – Gode overganger fra barnemedisin til voksenmedisin, 

spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste 

 Framtidig samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Norge. 

 Felles uttalelse om hovedpunkter i nevnte overgangsrutiner i oppdragsdokumentet 

for 2018. 

Det var veldig nyttig å møte de andre rådene i regionen og stor enighet om å fortsette med 

noen felles møtepunkter framover. Det legges opp til at ungdomsrådene i Helse Nord skal 

treffes hvert 2. år, med økonomisk støtte fra Helse Nord. Ungdomsrådets øvrige møter er 

avholdt på UNN, ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).  

 

Facebook 

Ungdomsrådet har i 2018 opprettet offentlig facebookside i samarbeid med 

Kommunikasjonsavdelingen på UNN. To av ungdommene er administratorer. Det har vært 

lagt ut flere aktuelle saker på siden. 

 

Et utvalg av saker fra året 2018 

 Deltakelse ved Pasientsikkerhetskonferansen den 14.02.2018. Tema: Framtidens 

helsevesen fra et ungdomsperspektiv. Innlegget ble laget og presentert sammen med 

ungdomsrådet fra Nordlandssykehuset. Dette ga oss spennende og nyttig erfaring. 

Tilbakemeldingene fra tilhørerne var svært positive. Se innlegget her: 
https://www.youtube.com/watch?v=KiiEIPVzuCI&list=PLGgCrtfcHglwnmsWNH2jE3tPvwQgs

mHkm&index=16&t=0s 

 CAPA - The Choice and Partnership Approach. Ved innføring av CAPA i Barne- og 

ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN endres blant annet rutiner for henvisning og 

behandling, noe som vil gi bredere og styrket brukermedvirkning blant annet. Dette 

er et pågående prosjekt som ungdomsrådet følger gjennom videre implementering.  

 Ny folkehelsemelding 2019. Møte med statsråd Åse Michaelsen. Koordinator 

Mariann Sundström holdt innlegg på vegne av ungdomsrådet.  

https://www.youtube.com/watch?v=KiiEIPVzuCI&list=PLGgCrtfcHglwnmsWNH2jE3tPvwQgsmHkm&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KiiEIPVzuCI&list=PLGgCrtfcHglwnmsWNH2jE3tPvwQgsmHkm&index=16&t=0s
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 Verdensdagen for psykisk helse. Ungdomsrådets medlem Regine Elvevold deltok med 

innlegg på et to-dagers arrangement for ungdommer i første klasse ved videregående 

skoler. Tema for Verdensdagen var i 2018 «Vær raus».  

 Revisjon av Ungdomsrådets kommunikasjonsplan.  

 Samarbeidsmøter med sykehusets klinikker: Inneværende år har vi møtt Kirurgi, Kreft 

og Kvinnehelseklinikken (K3K) og Akuttmedisinsk klinikk. 

 E-CAP (E-health services for Child and Adolescents Psychiatry). Europeisk 

utviklingsprosjekt med partnere fra fire land I Nord-Europa som har til felles spredt 

besetting og for få spesialister innen psykisk helsevern. Ved sluttkonferansen ble 

ungdomsrådets medlem Mathias Halvorsen bedt om å ha et innlegg med tema «The 

future of Healthcare from a youth perspective». Innlegget ble holdt på engelsk.  

 Møte med Pasient- og brukerombudet. Det ble utvekslet informasjon fra begge sider. 

Videre samarbeid følges opp. 

 Helse Nord IKT: Prosjekt «Digitale pasienttjenester» ved prosjektleder Tove Sørensen. 
Prosjektet skal forbedre og videreutvikle digitale pasienttjenester (Styresak Helse Nord, 96-

2017) og inviterte ungdommene til å gi innspill i forhold til tema: Erfaring med 

pasientjournal og innspill til forbedring av digitale pasienttjenester til ungdom. 
https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester 

 Vestibyleprosjektet UNN. Regine Elvevold og Mathias Halvorsen inngår i 

referansegruppen. Ungdomsrådets innsats i dette prosjektet er nå også en del av et 

nasjonalt nettkurs om brukermedvirkning. Det skal lages film hvor Regine og Mathias 

deltar.    

 Rekruttering av ungdommer for ny periode 2019-2021.  

Listen er ikke uttømmende. For mer informasjon om prosjekter og pågående arbeid ved 

ungdomsrådet, se vedlegg 2. 

Totalt antall saker i 2018: 33 

 

Sosialt 

På møtene får saksbehandling stort fokus, og det blir lite tid til sosialt samvær. Ved et av 

møtene dette året satte vi derfor av kvelden i forveien, og møttes til sosialt samvær og 

bespisning. Vi besøkte Arctic Escape hvor vi måtte samarbeide for å låse oss ut av rommet – 

en skikkelig test for både kunnskaper, kreativitet og samarbeidsevne – og virkelig artig.  

Helgesamlingen i Bodø bød også på mange hyggelige sosiale møter, og vi gleder oss til å 

treffe ungdommer fra de andre ungdomsrådene i Helse-Nord igjen.  

https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester
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6.0 Rekruttering 

Hvert annet år oppnevnes nytt råd. Nåværende medlemmer søker om videre deltagelse i 

neste periode. Det er å foretrekke at noen plasser besettes av nye medlemmer ved hver nye 

periode. Annonsering av plasser i rådet gjøres ved at brukerorganisasjoner tilskrives, intern 

annonsering i UNN til fagfolk og pasienter, samt på sykehusets nettsider. Erfaringsvis 

rekrutteres mange av rådets medlemmer via ansatte ved sykehuset. Siste halvår 2018 startet 

rekrutteringsprosessen for nytt råd 2019-2021. Ungdomsrådet oppfordrer herved 

sykehusets ansatte og andre som har forslag til kandidater om å ta kontakt fortløpende, også 

utenfor oppgitt søknadsfrist.  

 

 

 

 



 

9 
 

7.0 Ungdomsrådet i media og tilbakemeldinger fra helsepersonell.   

Link til video på Youtube fra pasientsikkerhetskonferansen:  

https://www.youtube.com/watch?v=KiiEIPVzuCI&list=PLGgCrtfcHglwnmsWNH2jE3tPvwQgsmHkm&i

ndex=16&t=0s 

Tekst på nett:  

https://helse-

nord.no/Documents/Konferanser/2018%20Konferanser%20og%20kurs/Regional%20pasientsikkerhet

skonferanse% 

Tilbakemeldinger fra deltakere på pasientsikkerhetskonferansen 2018:  

 Jeg var meget godt fornøyd med spennvidden på temaene i denne konferansen. Svært viktig 
å ta med representanter fra ungdomsrådene 

 Veldig bra at dere inviterer ungdomsrådet! 

 Innlegget fra ungdommene. De må få stor honnør for gode innlegg og for at de delte raust av 
seg selv. 

 Veldig sterkt å høre ungdommene snakke. 

 Ungdomsrådet! Mer ungdom inn som foredragsholdere! 

 Innlegg fra Ungdomsrådet var særlig bra. 

 Det var utrolig spennende å høre på ungdomsrådet. De må gjerne komme på flere 
konferanser. 

 Ungdomsrådet. Upyntet og ekte. Fin påminner. 

 Ble særdeles rørt av ungdomsrådenes representanter 

 Ungdomsrådene. Særlig fordi de var konkret i sin tilbakemelding. 

 Ungdomsrådenes innlegg - det viktigste på hele konferansen. Dette er kjernen i det vi driver 
med uansett nivå og stilling i helsevesenet - å jobbe for at de skal få best mulig hjelp og på de 
premissene som er viktig for dem. Viktig også i planlegging av fremtidens helsetjeneste. 

 Ungdomsrådet og Christer Jensen beskrev så tydelig hva pasienten trenger, og ikke minst kan 
bidra med sammen med sine pårørende. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiiEIPVzuCI&list=PLGgCrtfcHglwnmsWNH2jE3tPvwQgsmHkm&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KiiEIPVzuCI&list=PLGgCrtfcHglwnmsWNH2jE3tPvwQgsmHkm&index=16&t=0s
https://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018%20Konferanser%20og%20kurs/Regional%20pasientsikkerhetskonferanse%25
https://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018%20Konferanser%20og%20kurs/Regional%20pasientsikkerhetskonferanse%25
https://helse-nord.no/Documents/Konferanser/2018%20Konferanser%20og%20kurs/Regional%20pasientsikkerhetskonferanse%25
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Økonomi 2018 

Driftsbudsjett    250 000 

Honorar     40 000 

Servering ved møter    27 000 

Reisekostnader   126 000 

Sum brukt    193 000 

Til helgesamlingen fikk ungdomsrådene i regionen etter søknad tilsammen kroner 80 000,- 

fra Helse Nord. Det ble besluttet at pengene skulle gå til å utjevne reisekostnader og andre 

felles utgifter som for eksempel festmiddag. 
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Hilsen fra leder Magnhild Hjelme 

Ungdomsrådet har hatt et aktivt år i forhold til møter og saker. Et høydepunkt i vår var 

deltagelse på den regionale Pasientsikkerhetskonferansen, hvor noen medlemmer av rådet 

holdt innlegg sammen med ungdomsrådet fra Nordlandssykehuset. Vi startet da et 

samarbeid om felles helgesamling, og denne ble gjennomført 19.-21. oktober i Bodø. Vi 

håper på flere slike felles samlinger framover. 

Vi er glade for at det blir satt fokus på ungdomsårene og utfordringene rundt det å være 

pasient. Særlig for de som har alvorlige eller langvarige helseutfordringer. Så skal man jo 

tidlig i ungdomsrådene ta mer og mer ansvar for egen helse, ved siden av mye annet. Flere 

av oss som er med i rådet skal ha overgang fra barnemedisin til voksenmedisin, og vi synes 

derfor at det er flott at det nå også settes søkelys på hvilke rutiner vi har for denne 

hendelsen i unges liv. 

Ungdomsmedisin har heldigvis fått betydelig større oppmerksomhet i Norge de siste årene – 

ikke minst gjennom opprettelse av ungdomsråd ved alle helseforetak i landet. Det er viktig å 

gi ungdommene en egen stemme i ulike behandlinger, saker, forskningsprosjekter, 

utredninger, høringer og lignende. På vår plakat som er oppslått ulike steder på UNN står det 

så sant: 

Vi har alle et felles mål:  

Å gjøre sykehuset best mulig, også for ungdom. 

Igjen vil jeg takke de andre i rådet for innsatsen i 2018. Det skal nå rekrutteres nytt råd for 

neste periode og vi satser på at flere ønsker å fortsette. Vi ser også fram til et tettere 

samarbeid med Brukerutvalget på UNN.  

Takk til Barne- og ungdomsklinikkens medarbeidere som støtter oss med det praktiske og 

administrative. 

Magnhild Elise Hjelme 

Avtroppende leder 
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Planer for 2019 

2018 har vært et aktivt år for ungdomsrådet på UNN. Det er alltid en utfordring å få nok tid 

til alle sakene som vi ønsker å jobbe med. Det blir derfor viktig å prioritere – Hvilke tema er 

mest sentrale for ungdomsrådet og hva kan vi faktisk påvirke? Vi ser mange spennende 

utviklingsoppgaver innen vårt fagområde, og det er derfor ekstra viktig å fremme 

ungdommers medvirkningskraft. Vi nevner her spesielt elektroniske løsninger opp mot for 

eksempel pasientjournal, behandling og kommunikasjon. 

I 2018 har vi fått en egen åpen facebookside, og her satser vi på større aktivitet i tiden som 

kommer. Se: @ungdomsradetUNN  

Oppdraget fra Helse Nord med utvikling av rutiner for gode overganger mellom Barne- og 
ungdomsmedisin og til voksenfeltet, er krevende og fordrer tett samarbeid mellom mange 
ulike enheter i sykehuset og primærhelsetjenesten. Videre arbeid med rutinene blir dermed 
en sentral del av ungdomsrådets arbeid i 2019.  
 

Ungdomsrådet håper på et tettere og mer formalisert samarbeid med Brukerutvalget i 2019. 
Ungdomsrådet ønsker å engasjere seg i saker i sykehuset som bør ha og som fortjener et 
ungdomsbidrag med tanke på innspill og medvirkning i prosess. Ungdomsrådet tar gjerne 
imot flere invitasjoner til ulike tema på UNN.  

I 2019 vil Ungdomsrådet på UNN jobbe videre med synliggjøring av ungdomsrådet og 

ungdomsmedisin både internt og eksternt. Samarbeid med andre råd i regionen og landet 

for øvrig vil også stå på dagsorden. Det er ennå ikke etablert ungdomsråd ved alle 

helseforetak i Helse Nord. For 2019 ønsker vi derfor også å bidra til etablering, videre drift og 

samarbeid mellom ungdomsråd i Nord-Norge.   

Rådet vil også ta sikte på å imøtekomme en stadig økende etterspørsel etter 

ungdomsdeltagelse i ulike saker, prosjekter og forskning. Vi anser den økende etterspørselen 

etter ungdomsmedvirkning som svært positiv, og vil imøtekomme dette behovet blant annet 

med etablering av gode samarbeidsrelasjoner med brukerorganisasjoner og deres 

ungdomsrepresentanter.    

For støtte under oppstart og drift av Ungdomsrådet ved UNN, ønsker Ungdomsrådet å rette 

en spesiell takk til Kommunikasjonsavdelingen på UNN, leder for Brukerrådet på UNN 

Cathrin Carlyle, Ungdomsrådene ved NLSH, OUS og A-hus samt administrasjonssjef ved UNN 

Leif Hovden. 

 

Vedlegg 

Vedlegg : Mandat for Ungdomsrådet ved UNN 
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Mandat for Ungdomsrådet ved UNN 

  

Grunnlag 
Ungdomsrådets oppgaver bygger på prinsippet om at det er pasientens behov som skal være førende for 

struktur og innhold i tjenestene, og at brukermedvirkning skal brukes som en kunnskapskilde til forbedring av 

praksis. Ungdoms brukererfaringer og forslag til tiltak skal systematisk brukes for å forbedre sykehusets tilbud 

til ungdom. 

Overordnede føringer 

 Barnekonvensjonens artikkel 12 sier at ungdom har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnekomiteen i 
Genève har videre slått ettertrykkelig fast at det er voksne som har ansvar for å legge til rette for at de blir 
hørt. 

 Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 (st.11(2015-2016)) Planen vedtar opprettelse av ungdomsråd 
ved alle sykehus i Norge. 

 Brukermedvirkning i helseforetak ‐ Lov om helseforetak § 35. 

 Visjon for brukermedvirkning i Helse Nord:  
Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og 

er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. 

 Definisjon på brukermedvirkning: ”De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får 
innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud” (Stortingsmelding nr. 34-1996-97). 

 

Formål 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende 

organ for UNN og en høringsinstans for sykehusets arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester 

for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for Brukerutvalget ved UNN.  

 

Ungdomsrådet skal arbeide for å: 

 Fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige 
helseplager og de utfordringer denne gruppen har overfor helsepersonell, sykehusledelse og 
helsemyndigheter.  

 Gi konkrete råd til forbedring av tjenester til ungdom på UNN.  

 Dele sin erfaring som brukere til nytte for annen ungdom.  

 Kommunisere med alle klinikker i sykehuset som behandler ungdom.  

 Fremme kontakt med brukerorganisasjoner 

 Fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i samråd med andre 
ungdomsråd i Norge.  

Organisering og administrasjon 
Ungdomsrådet arbeider for ungdoms brukermedvirkning på tvers av klinikker i UNN. For at denne 

pasientgruppen skal kunne bidra med reell brukermedvirkning, foreligger det særlige behov for tilrettelegging 

av metode og arbeidsform. Ungdomsrådet skal derfor ha administrativ forankring i BUK gjennom to 

koordinatorer som representerer henholdsvis somatisk og psykisk helsevern. Det skal etableres et arbeidsutvalg 

som i tillegg til de to koordinatorene skal bestå av en klinikkrådgiver samt leder og nestleder i ungdomsrådet.  
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Koordinator/klinikkrådgivers rolle og oppgaver: 

 Være ambassadører for ungdomsrådet og ivareta et formidlingsansvar for Ungdomsrådets virke og 
arbeid. 

 Være prosessledere og sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen. 

 Bistå ungdomsrådets leder/ nestleder i deres funksjoner. 

 Bidra til effektiv linje for saksbehandling. 

 Sørge for møteplan, møteinnkalling samt skrive referat. 

 Være et bindeledd mellom ungdomsrådet, brukerutvalget og øvrig ledelse i BUK og på UNN. 

 Administrere møte- og reisegodtgjørelser for ungdomsrådets representanter.  

 Sende ut referat fra møter til Brukerutvalget på UNN samt BUK lederteam. 
 

Arbeidsutvalg 

 Bistå ved utarbeidelse av møteplan, saksliste og forberedelse av saker. 

 Bistå ved arrangementer og større saker/prosesser hvor det er behov for en bredere saksforberedelse 

eller utredning. 

Sammensetning 
Ungdomsrådet skal være bredt sammensatt. Det skal gjenspeile den demografiske sammensetningen i 

opptaksområdet, bredden i de aktuelle pasientgrupper og mangfoldet i diagnoser og erfaring med sykehuset. 

 

Rådet skal bestå av 9 medlemmer mellom 12-23 år, fordelt etter alder, kjønn, etnisk bakgrunn og bosted som 

avspeiler helseforetakets nedslagsfelt. Ungdomsrådet skal ha minst en representant med samisk bakgrunn. Det 

er ønskelig at ungdomsrådet også inkluderer barn som pårørende.  

 

Ungdomsrådet skal ha minst 2 representanter fra hvert av områdene somatikk, habilitering og psykiatri. Det er 

et krav at ungdommene skal ha personlige erfaringer fra møte med sykehus og helsetjenester på sykehuset, at 

de er villige til å dele disse, og har et ønske om å bidra til bedre helsetjenester for ungdom.  

 

Rekruttering og konstituering 
Utlysning etter nye rådsmedlemmer formidles allment, i BUK og ved henvendelse til brukerorganisasjoner. 

Brukerorganisasjonene foreslår aktuelle kandidater blant sine medlemmer. Ungdommer som ønsker å være 

med i rådet kan selv ta kontakt med UNN. For å sjekke ut grad av motivasjon og samtidig klargjøre 

forventninger og forpliktelser som følger vervet, vil kandidater bli innkalt på intervju ved BUK. BUK innstiller og 

velger ut rådets medlemmer.  

 

Rådsmedlemmer sitter i 2 år, med mulighet for reoppnevning. Det er ønskelig at ikke hele rådet skiftes ut på 

samme tid. Oppnevning av leder og nestleder skjer ved valg av rådet selv hvert andre år. Ungdomsrådet 

konstituerer seg selv hvert år.  

 

Det inngås en skriftlig avtale med rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatt 

til å sitte i rådet. 
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Godtgjøring 
Møtegodtgjøring skjer etter egne satser. Timesats for møter er for 2015/16 satt til kr 120 for medlemmer og kr 

150 for leder/nestleder. Reisegodtgjøring skjer etter statens reiseregulativ. 

 

Ungdomsrådet har 5/6 faste møter i året. Et møte i året erstattes av en helgesamling.  Om et ordinært møte 

erstattes av helgesamling, honoreres dette som to møter a 4 timer. I tillegg kan ungdomsrådet inviteres til 

frivillig deltakelse ved andre forespørsler (møter med ledelse, foredrag etc.) inntil 15 timer pr år. Honorar for 

oppdrag utenfor ungdomsrådets faste møteagenda, avtales i det enkelte tilfelle.  

 

Leder og nestleder møter i ungdomsrådets arbeidsutvalg. Leder og nestleder møter i Brukerutvalget UNN og i 

klinikkledermøter i BUK ved behov. Representasjon av ungdomsrådet i ulike fora og eventuelt annet kan også 

bli aktuelt. Til sammen inntil 30 timer ekstra årlig. 

 

 

Korrigert mandat etter møte med klinikkleder 11.01.16. Mariann H Sundström 

Korrigert mandat etter ungdomsrådets møte 07.12.15. Mariann H Sundström 

Mariann Sundstrøm og Marianne Nordhov, mai 2014 

Referanser 

 

Brukermedvirkning i helseforetak – med hjemmel i Lov om helseforetak: 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 

 

Stortingsmelding nr. 34-1996-97: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-34_1996-97 

 

 
FN’s Barnekonvensjon: 
http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#12 

 

Norsk Forening Unges Helse (NFUH) 

http://www.ungeshelse.no/ 

 

Unge Funksjonshemmede: 

http://www.ungefunksjonshemmede.no/ 

 

 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-34_1996-97
http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#12
http://www.ungeshelse.no/
http://www.ungefunksjonshemmede.no/

