
 

 

 
MØTEREFERAT 
 

 
 
 

Referent: Kari Bøckmann 

 

Side  1 

 

Referat -  møte i Ungdomsrådet 19. juni 2017 
Sted: Nordlandssykehuset, Lærings- og mestringssenteret  
Tid: 16.00 – 19:15 
Møteledelse: Kari (Sak 01-03) og Emma/Matilde (Sak 04-06)  

 
 Vår ref.: KB 

 

Deltagere  : Tilstede Forfall 

Emma Lovise Larsen Leder X  

Matilde Mørk Pedersen Nestleder X  

Marie Dahlskjær  X  

Sofie Jonette berg  X  

Anja Digernes   X 

Viktoria Linea Høybakk  X  

Jens Jensen  X  

Sarah Gjerstad  X  

Lars Herman Nordland  X  

Danielle Johanna Hansen  X  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende 

direktør  

X  

Beate Sørslett Medisinsk direktør X   

Kari Bøckmann Koordinator,  

Ungdomsrådet 

X  

Barbara Priesemann Leder, Brukerutvalget X  

Kirsti Jørgensen BUPA X  

Monica Delseth Kvinne-barn-klinikken X  

Tone Johnsen Hode- og bevegelse-

klinikken 

X  

Andreas Seljeseth Psykisk helse- og rus-

klinikken 

 X 

Trude K kristensen Medisinsk klinikk  X 

 

Agenda: 

 

01/2017  Velkommen, presentasjonsrunde og fotografering 

02/2017  Direktøren orienterer om Nordlandssykehuset 

03/2017  Orienteringer 

- Ungdomsrådet: Bakgrunn, rekruttering og mandat 

- Prosjekt: Nordlandssykehuset for framtiden 

  -      Undervisningsoppdrag medisinstudenter 

04/2017  Planlegging av møter i 2017 

05/2017  Fordeling av oppgaver 

06/2017  Eventuelt 
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Saksnr.  Saksfremstilling Ansvarlig / 
tidsfrist 

01/2017 
 

Velkommen og fotografering 
 
Emma og Matilde ønsket velkommen og delte ut navnelapper 
og permer med diverse informasjon 
 
Journalist Børre Arntzen fotograferte ungdomsrådets 
medlemmer og informerte om at han ville sende pressemelding 
om opprettelse av Ungdomsrådet til diverse medier påfølgende 
dag.  
 
Administrerende direktør ønsket velkommen, takket 
ungdommene og gjennomførte presentasjonsrunden 
 

 

02/2017 Direktøren informerer om Nordlandssykehuset 
 
Direktøren viste bilder og fortalte om Nordlandssykehusets 
lokasjoner, aktivitet og ansatte. 
 
Han fortalte også om Nordlandssykehuset for framtiden og hvilke 
utfordringer vi står overfor.  
 
Ungdommene hadde flere spørsmål til direktøren, inkludert spørsmål 
om behandling av ruslidelser hos ungdom.  
 
Direktøren ga uttrykk for at han ser fram til videre samarbeid med 
Ungdomsrådet og ønsker alle innspill velkommen.   

  

 

03/2017 Orienteringer v/Kari 
 
Informasjon om bakgrunnen for opprettelse av Ungdomsrådet og 

gjennomgang av rekrutteringsprosessen og Ungdomsrådets mandat. 

Ungdommene fikk en velkomstperm med følgende innhold: 

- Kontaktinformasjon 

- Mandat 

- Saksliste 

- Brosjyren: Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? 

- Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak (Helse Nord) 

- Taushetserklæring, reiseregning, bekreftelse på politisk fravær, 

kontoopplysninger mv.  

- Diverse brosjyremateriell fra nlsh    

 

Taushetserklæring 

Taushetserklæring og skjema for kontoopplysninger ble fylt ut av alle 

medlemmene over 16 år. 

 

Honorar 

Ungdommene ble informert om at honorar for å delta er satt til kr 

750,- pr møte inkludert forarbeid og etterarbeid. Det gis ikke honorar 

for helgesamlinger. Honorar for undervisningsoppdrag avtales med 

oppdragsgiver. Honorar for deltakelse i prosjekter/referansegrupper 

 



Side 3 av4 

mv. dekkes av samhandlingsavdelingen. 

 

Gyldig fravær 

Ungdomsrådet ønsker å få dokumentasjon på gyldig fravær utover 

politisk fravær (krever fravær en hel dag – Opplæringsloven §-37). 

Viktioria undersøker hvilke paragrafer som gjelder for fravær ved 

tillitsvalgtsarbeid (gir mulighet til timefravær), og Kari kan evt. ordne 

med dokumentasjon på dette. 

 

Supplering av utvalget 

Det er ønskelig med supplering av Ungdomsrådet med en gutt til.    

Det er videre ønskelig med en samisk representant. Samisk 

representant tas inn som representant nr. 12.  

 

Prosjektet «Nordlandssykehuset for framtiden» 

Gjennomgang av bakgrunn for og arbeidet med strategisk 

utviklingsplan. Ungdomsrådet bes om å stile med en representant til 

referansegruppen til møte 21/8 kl 11.00 -14.00   

 

Undervisning av 6. års medisinstudenter 

Universitetet ønsker å åpne undervisningen om pasientsikkerhet og 

kvalitet med at ungdomsrepresentanter forteller om egne erfaringer, 

både hva som har vært bra og hva som har vært mindre bra. 

Tidspunkt: Tromsø 22/8 og Bodø 24/8. Honorar kr. 300,-. 

 

04/2017 Planlegging av møter i 2017 
Helgesamling utenfor Bodø er å foretrekke da dette vil være 
samlende og bidra til fellesskap. Saltstraumen hotell er ønskelig. 
 
Tidspunkt for helgesamling:  
15-17/9 fra fredags ettermiddag til søndag ettermiddag 
 
Resterende møter i 2017: 
Onsdag 11/10  
Onsdag 15/11 
 
Et arbeidsutvalg bestående av Emma, Matilde og Kari planlegger 
møter og helgesamlinger.   
 

 
AU 

05/2017 Fordelinga av oppgaver 
 
Prosjektet Nordlandssykehuset for framtiden: Danielle og Marie 
kunne tenke seg dette 
 
Undervisning av medisinstudentene: Sarah, Viktoria, Matilde, Emma 
og Lars-Herman kunne tenke seg dette.  
 

Vedtak: 
Kari undersøker om det er mulig å være flere som underviser 
sammen for medisinstudentene. Hun etterspør også om det er 
spesielle ønsker knyttet til brukerrepresentantens erfaringsbakgrunn 
til referansegruppen for «Nordlandssykehuset for framtiden». 
Avgjørelsen om hvem som skal bidra med hva tas i AU i begynnelsen 

 
AU 
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av juli. 
 

06/2017 Eventuelt 
 

Facebook-gruppe: Ungdomsrådet vil opprette en lukket facebook-
gruppe. Koordinator skal ikke delta i denne gruppen. 
 
Det er ønskelig at ungdomsrådet på Nordlandssykehuset får en egen 
mailadresse. Kari undersøker dette. 
 
Ungdomsrådet hadde en diskusjon om hvordan de kan være 
kontaktpersoner for ungdommer som vil gi tilbakemeldinger til 
Nordlandssykehuset. Ungdomsrådets mandat er å være rådgivende 
organ overfor Nordlandssykehuset, men også melde saker på egen 
hånd som gjelder forhold på systemnivå som Nordlandssykeshusets 
ledelse bør ha kjennskap til. Diskusjonen videreføres på 
helgesamling.      

 
 
Emma/Matilde 
 
 
Kari 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


