
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ungdomsrådene i Helse Nord 

REFERAT 
Helgesamling 15. til 17. oktober 2021, Hammerfest 

Foto: Finnmarkssykehuset 



 

 

 
Deltakerliste: 
 

Sarah Gjerstad Nordlandssykehuset Medlem x 

Danielle Johanna Hansen Nordlandssykehuset Medlem x 

Bendik Laumann Vedal Nordlandssykehuset Medlem x 

Susanne Regina Inga Nordlandssykehuset Medlem X 

Mathias Klæboe Nordlandssykehuset Medlem X 

Trine-Lise Antonsen Nordlandssykehuset Medlem X 

Miriam Thi F. Berglen Finnmarkssykehuset Leder Digitalt 

Benjamin Berglen Finnmarkssykehuset Medlem Digitalt  

Erik Karlstrøm Finnmarkssykehuset Medlem X 

Evelina Sæter Tro Johnsen Finnmarkssykehuset Medlem X 

Hedda Kristoffersen Finnmarkssykehuset Medlem X 

Sol Andrea Hasselberg Finnmarkssykehuset Medlem X 

Mia B Nordahl UNN Medlem X 

Marius Sundstrøm UNN Medlem X 

Johanne Mortensen UNN Medlem X 

Kamilla H. Olsen UNN Medlem X 

Elise Broderstad Nilssen UNN Medlem X 

Surajja Zeynalli UNN Medlem X 

Regine Elvevoll UNN Medlem X 

Nikolai Raabye Haugen Regionalt 
brukerutvalg  

Medlem X 

 

Koordinator/kontaktpersoner: 
 

  

Mariann Sundstrøm Koordinator UR UNN, sosiolog barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling 

Marit Nordmo Koordinator UR UNN, seksjonsleder, barne- og ungdomsavdelingen 

Elisabeth Mia Warvik Koordinator UR UNN, klinikkrådgiver Barne- og ungdomsklinikken 

Beate Juliussen Koordinator UR Finnmarkssykehuset HF 

Christin Olaussen Klinisk sosionom, Finnmarkssykehuset HF 

Sissel Eidhammer Koordinator UR Nordlandssykehuset, rådgiver fag stab 

Kirsti Jørgensen Psykisk helse- og rusklinikken Nordlandssykehuset HF 

Marianne Røbekk Sivertsen Psykisk helse- og rusklinikken Nordlandssykehuset HF 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

SIDEN SIST  

 

Siden sist Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 

• Har ikke hatt noen fysiske møter etter koronautbruddet kom. 
Har brukt Teams og Wherby til møtene.  

• Miriam Thi er ny leder og Erik Karlstrøm er ny nestleder   

• Har hatt møte med Pasient- og brukerombudet, Mette 
Elisabeth Eriksen. Fokus på at pasient- og brukerombudet 
også er her for ungdom.  

• Deltakelse i forskningsprosjektet Our Health – Our Research 
som er et delprosjekt i en planlagt folkehelseundersøkelse 
som skal gjøres i Finnmark med fokus på barn.  

• Deltakelse i prosjektet Ung Face It som er nettbasert støtte 
for ungdom som har fått utseendet sitt påvirket av sykdom 
eller skader.  

• Har gitt innspill til hva ungdom mener er viktig med tanke på 
spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.  

Siden sist Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 

• Mye av det vi gjør er å holde innlegg og delta i ulike 

prosjekter.  

• Akkurat hatt helgesamling. Her jobbet vi med: 

o Vi besøkte barneavdelingen og fikk sett og gitt innspill 

til det som blir ungdomsrommet på barneavdelingen 

o Vi fikk endelig sett HIPPO som vi har jobbet med siden 

vi ble opprettet  

o Opprettet Instragramkonto, lenke her.  

o Vi fikk presentert det som er gjort til nå i prosjektet 

gode overganger som blir et nytt satsningsområde i 

strategisk utvalgsplan, her er vår leder Marie med i 

prosjektet. 

o Vi jobbet med nettsiden for ungdom på nlsh.no og 

nettsiden til ungdomsrådet på nlsh.no 

o Vi jobbet med 10 råd til prosjektledere som skal ha 

med ungdom i prosjekter.  

o Brukerrepresentant i samisk prosjekt 

Siden sist Ungdomsrådet UNN 

• Ny nestleder fra juli 2021, Johanne Kristine Mortensen 

• UR UNN har deltatt i det nyetablerte Helsefellesskapet med 
fast plass 

• Mange møter avviklet i rådet både fysisk og digitalt 

• Rekruttering av nye medlemmer utpå høsten 

• Etablering av ressursbank og det er bra for å ha flere som kan 
ta saker 

• Rådet har fått veldig mange nye saker, noen korte og noe som 
går over tid 

• Rådet har gitt innspill til etablering av overgangsrutiner fra 
barn/ungdom til voksenmedisin 

https://www.instagram.com/ungdomsradet_nlsh/


 

 

INDIVIDUELL 

JOBBSTØTTE TIL 

UNGDOM – HVA SKJER I 

NORD OG HVOR VIL VI? 

 

 
Presentasjon ved Beate Brinchmann og Alexandra Silbermann, 
Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse.  
 
Diskusjon i plenum.  

 
 

VIRTUELL OMVISNING 

SYKEHUBYGG 

 

 

 

 

 

Virtuell presentasjon fra Sykehusbygg og nye Narvik sykehus ved 
Christian Brødreskift og Anneli Tyvoll.  

Innspill: Viktig med ungdomsrom. Fint at det er plassert utenfor 
barneavdelinga slik at en har en plass å trekke seg unna. Ønskelig at 
rommet kan brukes fleksibelt. 
 

 

BESØK DIREKTØR 

FINNMARKKSYKEHUSET 

 

 

 

Velkommen ved Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Siri 
Tau Ursin. 

 

ARBEID I GRUPPER 

 

1. Innspill til direktør 
Arbeid i grupper. Spørsmål/innspill til direktørene knyttet til: 
 

• Tilbud til ungdom 

• Brukermedvirkning 
 
2. Høring kurs brukermedvirkning 
Innspill til revisjon av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter 
på systemnivå. 

 
Innspill  fra Ungdomsrådene Helse Nord  

• Det er veldig bra at det finnes et slikt kurs. Tar opp veldig 

mange aktuelle problemstillinger.  

• Det oppleves for omfattende for Ungdomsråd. Det bør være 

ulikt for Ungdomsråd/Brukerutvalg. Kan man ha et første 

punkt som er: Er du med i Ungdomsråd eller Brukerutvalg? 

Hvor man huker av. Deretter er kurset tilpasset 

Ungdomsrådsarbeid /Brukerutvalg 

• Noen vanskelige ord bør ha forklaring (f.eks. at du kan bevege 

musa over også kommer ordforklaring opp).  

• Positivt at det er film/animasjon/variasjon i metodikk og at 

dette kommer før spørsmålene 

• Veldig bra med refleksjonsoppgave 

• Fint med eksempler/bra at overgangsarbeid brukes  

• Gode bilder – god lay-out.  

Dette formes som en høringsuttalelse og sendes inn.  



 

 
3. Pasientsikkerhetskonferansen 
 
Diskusjon rundt ulike tema, eks: 
 

• E-konsultasjoner 

• Øke helsekompetanse  

• Hva fungerer med dagens helsevesen? 

• E-konsultasjon: Vanskelig å huske alle spørsmål.  

• Lett å glemme spørsmål når man skal til konsultasjon 

• Å få den rette behandlingen tidlig  

 
4. Unge brukerstemmer til videosnutt 
  
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK 
LMH) Oslo universitetssykehus HF ønsker bidrag for å kunne sette 
sammen et kort videoinnslag med ulike brukerstemmer som sier noe 
om hva som er viktig for dem når det gjelder støtte til å leve med 
sykdom, og evt. tilgang på lærings- og mestringstilbud. Videosnutten 
skal være lavterskel, og de ulike bidragene filmes med deltakernes 
egne mobiler (selfie-lignende utsnitt).  
  

 Dette ble jobbet med gjennom helgen og filmsnuttene ble 
sendt til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring 
innen helse (NK LMH).  

 

 

WORKSHOP OM 

UNGDOMSRÅDSARBEID 

 

Innledning ved Nikolai Raabye Haugen, ungdomsrepresentant 

Regionalt Brukerutvalg.  

Diskusjon rundt følgende spørsmål: 

• Hva er utfordrende med å dele egne erfaring? 

• Hva er brukermedvirkning?  

• Hvilke erfaringer tenker du er nyttig i et Ungdomsråd? 

• Hva er lurt å tenke på når man skal representere 

Ungdomsrådet? 

• Hva er viktig å tenke på hvis man skal ut i media? 

• Hvordan kan jeg bidra i et prosjekt/utvalg via Ungdomsrådet 

• Hvilke erfaringer tenker du er nyttig i et ungdomsråd 

• Hva er utfordrende med å dele egne erfaringer? 

• Hva er lurt å tenke på når man skal representere 

ungdomsrådet.  

• Hva som er viktig å tenke på når man representerer 

ungdomsrådet i media? 

• Hvordan kan jeg bidra i et prosjekt/utvalg via ungdomsrådet? 

• Hva er viktig å tenke på når man skal holde innlegg? 

 

Dette jobbet ungdomsrådene med i grupper.  



 

 
 

BOLK MED DIREKTØRENE 

 
Presentasjon ved representanter fra de ulike ungdomsrådene. 
Presentasjon av ungdomsrådenes arbeid, innspill til 
oppdragsdokumentet, arbeidet med gode overganger og spørsmål.  
 

Følgende spørsmål ble stilt til direktørene: 
 

1. Hvordan er rutinene for overgang fra barn til voksen? 
2. Har dere noen rutiner for tverrfaglig samarbeid for unge? 
3.  Når får Helgeland UR? 
4. Hvordan kan dir. bistå med tanke på rekruttering til nytt 

Ungdomsråd?  
5. Hvordan er rutinene på å lese journal til nye pasienter som 

legges inn? 
6. Eget fagområdet for ungdomshelse? 
7. Digitalisering: Er det noen form for tilbakemelding fra 

helsepersonell til pasient? 
8. Hvordan skal dere sikre pasientens sikkerhet og behov ved 

økende bruk av e-konsultasjoner? 
9. Ønske om faste samlinger annet hvert år.  

 
Diskusjon og svar fra direktørene.  
 

 

HVA FUNGERER OG HVA 

KAN BLI BEDRE 

 

Hva fungerer? 

• Kan mye om hverandres styrker og preferanser; hvem liker å 

holde innlegg/stå foran mennesker 

• Åpne diskusjoner og ofte uenig  

• Mye variert erfaring, alle får komme med sin mening og si 

litt/gode diskusjoner: Jobber godt sammen  

• Godt med systemet Admincontrol – positivt  

• God kommunikasjon oss imellom – trygge på hverandre  

• Innholdet på møtene er veldig bra – gode innledere   

• Bra at vi er med i Helsefellesskapet – vi er godt involvert – 

mange vet om oss og hvem  

• Heldig med koordinator/sykehuset koblet tett opp mot 

ledelsen/god oversikt over det som skjer i ledelsen 

• Det blir bra tilrettelagt med møter for når det passer for oss – 

fint med møter på ettermiddag og kveldstid  

• God kommunikasjon mellom medlemmene og koordinator  

 

Hva kan bli bedre? 

• For de nye har man ikke fått god nok informasjon om 

hverandres diagnoser/bakgrunn 

• Noen steder: Lite engasjement, få oppmøte, ikke alltid like lett 

å komme til poenger 

• Kan være oftere møter 



 

• Bli enda bedre kjent for å styrke samholdet 

• Oftere ha bolker om hvorfor man er med/erfaring 

• Mer gruppearbeid i mindre grupper: Da får alle snakket og alle 

sagt sitt.  

• Kan bli mye gjentakelser/noen avsporinger  

• Bedre på å fordele ansvar – Vi kan bli flinkere til å bruke flere i 

rådet 

• Bruke sosiale medier på å påminne om møter/annet 

• Mye informasjon er spredt utover ulike plattformer – kan 

miste litt oversikt 

• Oppfølging av prosjekter og saker vi har deltatt i  

• Intern opplæring når det kommer nye – hatt det mer i rutine – 

på første møte sette av god tid til å bli kjent 

o Informasjon om alle ord og ordstykk – hva betyr 

somatikk osv.  

• Kan vi samarbeide mer nasjonalt og regionalt – ønsker gjerne 

nasjonale samlinger 

• Størrelse for rådet – Mellom 10 til 15 er en god størrelse – 

Geografi  

o Somatikk 

o Psykiatri 

o Pårørende 

o Samisk 

 

 

OPPNEVNINGER OG 

VIDERE 

 

Forespørsel Regionalt brukerutvalg  

• Oppnevning av brukerrepresentant til selvmordsforebygging i 

Helse Nord.  

Innspill: Susanne Regine Inga, samisk representant 

Nordlandssyekhusets Ungdomsråd, spilles inn til Regionalt 

Brukerutvalg.   

• Pasientsikkerhetskonferansen i 2022. Ca. 20 minutter 15. til 

16. februar 2022 i Tromsø. 

Innspill: En fra hvert ungdomsråd. Jobbes med under gruppeboken. 

VIDERE ARBEID 

• Svært positivt å møtes og dele erfaringer 

• Mulig samling for ledere/nestledere og koordinatorer i 

Tromsø, 2022 

 



 

 

 

 

NOEN BILDER FRA 

SAMLINGEN 

 

 

Foto: Finnmarkssykehuset 

 

 

 

 

Lenke til artikkel om samlingen 

her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/lererik-helg

