
 
                  Direktøren 
 
              
Styresak 041-2017  
Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset 
 

 
Vedlegg (t):  Mandat for ungdomsrådet vedtatt av styret 25. april 2017 

 

Innstilling til vedtak: 
 
1. Ungdomsrådet for perioden juni 2017 til 2019 består av: 
 
Navn Organisasjonstilknytning Kommune 
1. Emma Louise Larsen (leder) NEFU Gildeskål/Bodø 
2. Matilde Mørk Pedersen (nestleder) - Vestvågøy 
3. Marie Dahlskjær BURG Bodø 
4. Sofie Jeanette Berg FHHB Bodø 
5. Anja Digernes - Bodø 
6. Viktoria Linnea Høibakk - Sortland/Hadsel 
7. Jens Jensen Søvnforeningen Bodø 
8. Sara Gjerstad - Vestvågøy 
9. Lars Hermann Nordland MHU Bodø 
10.   
11.   

 
2. Som leder velges Emma Louise Larsen med Matilde Mørk Pedersen som nestleder. 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne de to siste medlemmene av 
ungdomsrådet. 

4. Styret er takknemlig overfor de ungdommer og organisasjoner som har stilt seg til disposisjon for 
ungdomsutvalget og ønsker utvalgets medlemmer lykke til i dette viktige arbeidet. 

 

Bakgrunn 
Mandat for opprettelse av Ungdomsråd ble vedtatt av styret i Nordlandssykehuset 25.04.17 (sak 034-
2017).  
 
Ungdomsrådet kan bestå av 9-11 representanter. En bred representasjon etterstrebes.   
 
Ungdomsrådet oppnevnes av styret. Styret velger også leder og nestleder. 
 
Ungdomsrådets leder har fast plass i Brukerutvalget.  

Saksbehandler:  Kari Bøckmann 
Dato dok: 09.05.2017 
Møtedato: 15.05.2017 
Vår ref:  2017/1206 
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Prosess 
Følgende rekrutteringstiltak er gjennomført: 

1. Mail til alle bruker- og pårørendeorganisasjoner i Nordland (LMS sin liste) 
2. Mail til alle nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjoner i paraplyorganisasjonen «unge 

funksjonshemmede» 
3. Invitasjon på Nordlandssykehuset’s face-book-side 
4. Telefon til SANKS 
5. Mail til elle enhetsledere i Lofoten og Vesterålen for å rekruttere direkte via behandlere  
6. Mail til alle kommunale ungdomsråd i Lofoten og Vesterålen med kopi til 

fylkeskommunalt ungdomsråd (ung.no sin liste) 
 
I alt 28 ungdommer har tatt kontakt pr. 08.05.17.  
 
Koordinator for ungdomsrådet, Kari Bøckmann, har vært i kontakt med alle nominerte kandidater 
ved møter på Nordlandssykehuset og i Stormen bibliotek, på hjemmebesøk, pr. telefon og på Bodø 
vg. skole. Kandidatene fikk ytterligere informasjon om ungdomsrådet. Deres bakgrunn, erfaringer fra 
møte med Nordlandssykehuset, erfaring fra organisasjonsarbeid, hvordan de stiller seg ift åpenhet 
samt ønske om rolle i ungdomsrådet var tema i samtalene.  
 
Listen med kandidater ble gjennomgått med oppnevnte kontaktpersonene i Psykisk helse- og rus-
klinikken, Medisinsk klinikk, Hode- og bevegelsesklinikken og Kvinne- og barn-klinikken. 
 
Flere av kandidatene har langvarige og omfattende helseplager innenfor områdene psykiatri, rus, 
søvnforstyrrelser, hjertesykdom, epilepsi og revmatiske tilstander. Mange har roller i pasient- og 
brukerorganisasjoner og aktive i ungdomspolitikken. Flere kunne tenke en lederrolle i 
Ungdomsrådet. 
 
Problemstillinger: 

• Vi mangler samisk representasjon 
• Kun en representant er fra Vesterålen 
• Overvekt av jenter   

 
Det er ønskelig at ungdomsrådet har sitt først møte før sommeren 2017 og vi ber derfor om at 
Ungdomsrådet oppnevnes i styremøte 15. mai 2017. Det er videre ønskelig at direktøren gis mandat 
til å oppnevne rådets siste to medlemmer. Kontaktpersonene i klinikkene vil forhøre seg med 
aktuelle kandidater med tanke på å rekruttere flere gutter. Vi mangler også samisk representant. 
 
Navn Alder Organisasjonstilknytning Kommune 
1. Emma Louise Larsen (leder) 19 NEFU Gildeskål/Bodø 
2. Matilde Mørk Pedersen (nestleder) 19 - Vestvågøy 
3. Marie Dahlskjær 22 BURG Bodø 
4. Sofie Jeanette Berg 15 FHHB Bodø 
5. Anja Digernes 22 - Bodø 
6. Viktoria Linnea Høibakk 19 - Sortland/Hadsel 
7. Jens Jensen 21 Søvnforeningen Bodø 
8. Sara Gjerstad 17 - Vestvågøy 
9. Lars Hermann Nordland 17 MHU Bodø 
10.     
11.     
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Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 

Grunnlag og formål 

Ungdomsrådets oppgaver bygger på prinsippet om at det er pasientens behov som skal være 
førende for struktur og innhold i tjenestene, at systematisk innhenting av brukerkunnskap skal 
brukes i forbedringsarbeid, at ungdom som pasientgruppe har særskilte behov og at ungdom 
har rett til å bli hørt.  

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet 
med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet representerer 
brukergruppen ungdom på Nordlandssykehuset.  

Ungdomsrådet skal: 
 
- fremme brukerperspektivet som ungdom i Nordlandssykehuset, med spesielt fokus på 

ungdom med langvarige helseutfordringer og de utfordringene denne gruppen har. 
- gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom på Nordlandssykehuset. 
- dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom. 
- fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i samråd 

med andre ungdomsråd. 
 

 

Sammensetning og oppnevning 

Ungdomsrådet skal bestå av 9-11 ungdommer i alderen 12-25 år. Det er et mål å sikre en bred 
representasjon (kjønn, alder, diagnosegrupper, geografi, etnisk bakgrunn mv.). Ungdomsrådet 
bør ha to representanter fra hhv. somatikk, habilitering, rus og psykiatri. Det er et ønske at 
minst en representant har samisk bakgrunn. 

Ungdommene bør ha personlige erfaringer fra møte med Nordlandssykehuset og være villige 
til å dele sin erfaringer. 

Medlemmene kan med fordel ha erfaring fra ulikt organisasjonsarbeid, men det er ikke et krav 
om organisasjonstilknytning. 

Rådsmedlemmer sitter i 2 år, med mulighet for re-oppnevning i 2 år. Det er ønskelig at ikke 
hele rådet skiftes ut samtidig. Rådet oppnevnes av styret i Nordlandssykehuset. 

Det inngås en skriftlig avtale med rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer under 16 år må ha 
samtykke fra foresatt til å sitte i rådet. 

 

 

 

  



Organisering og administrasjon 

Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ og skal arbeide for ungdoms 
brukermedvirkning i alle Nordlandssykehusets klinikker. Ungdomsrådets arbeid og 
prioriteringer skal eies av rådet selv, og koordinatorer skal understøtte dette.  

Koordinator for Ungdomsrådet har følgende oppgaver: 
1. Bistå Ungdomsrådets leder/ nestleder, blant annet gjennom faste samarbeidsmøter 
2. Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser 
3. Utarbeide årsplan, innkalling til møter, saksliste og forberedelse av saker, skrive 

referat 
4. Ha ansvar for rekruttering av nye rådsmedlemmer 
5. Planlegge program og avvikling av helgesamlinger. Delta som ansvarlig leder 
6. Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen  
7. Rapportere Ungdomsrådets virksomhet 
8. Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver 

Koordinator sitter i direktørens stab. I tillegg oppnevnes fem kontaktpersoner i klinikkene. 
Kontaktpersonene bistår med rekruttering til ungdomsrådet og to av dem deltar på 
helgesamlingene.   

- Psykisk helse og rus klinikken (1 i BUPA og 1 i psykisk helsevern for voksne) 
- Kvinne/barn klinikken 
- Hode- og bevegelsesklinikken 
- Medisinsk klinikk 

 
Sakslister og referat/protokoll sendes rutinemessig mellom Brukerutvalget og ungdomsrådet. 

Leder av ungdomsrådet har fast plass i Brukerutvalget.  
 

Deltagelse og godtgjøring 

Ungdomsrådet har 5 kveldsmøter og 1-2 helgesamlinger pr år.  

Rådsmedlemmer kan inviteres til frivillig deltakelse på andre interne og eksterne oppdrag.  

Leder og nestleder møter på formøter med koordinator (arbeidsutvalg). 

Godtgjøring for møter og reisekostnader følger egne retningslinjer.  

Ved eksterne oppdrag skal oppdragsgiver dekke reise og eventuell godtgjøring. 

 

Bakgrunnsdokumenter 

• Nasjonal helse - og sykehusplan (2016–2019)  
• Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021) 
• Stortingsmelding nr. 34 (1996-97). Om brukermedvirkning.  
• Lov om helseforetak § 35. Brukermedvirkning i helseforetak 



• Barnekonvensjonens artikkel 12.   
• Helse Nord sitt oppdragsdokument 2017 
• Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? Ahus og unge funksjonshemmedes 

organisasjon 
• Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser 
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