
 
                  Direktøren 
 
              
Styresak 034-2017 
Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 
 

 
Vedlegg (t): Forslag til mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset 

Invitasjon sendt til pasient- og brukerorganisasjoner 31. mars 2017 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret vedtar vedlagte mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF. 
 

Bakgrunn: 
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter at alle helseforetak skal ha egne 
ungdomsråd. Nordlandssykehuset fikk i Oppdragsdokumentet for 2016 i oppgave å opprette et slikt 
råd.  
 
Nordlandssykehuset har nå startet arbeidet med etablering av ungdomsråd i tråd med oppdraget fra 
Helse Nord RHF. Arbeidet ledes av psykologspesialist som fra 1. mars er tilsatt som rådgiver 
organisert under medisinsk direktør. En sentral oppgave for denne nye funksjonen er å utarbeide 
forslag til utvikling, organisering og drift av ungdomsrådet.  
 
Forslag til mandat for Ungdomsråd ved Nordlandssykehuset fremgår av vedlegg 1. Forslaget til 
mandat er utarbeidet på bakgrunn av innhentet dokumentasjon og erfaringer fra ungdomsråd ved 
andre helseforetak. Mandatet ble drøftet i Brukerutvalget 21. mars og i direktørens ledergruppe den 
4. april. 
 

Saksbehandler:  Kari Bøckmann 
Dato dok: 07.04.2017 
Møtedato: 25.04.2017 
Vår ref:  2017/1206 
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Vedlegg 1 

Forslag til 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 minst 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 



Vedlegg 2 

Mail sendt til bruker- og pårørendeorganisasjoner 310317: 

(Dere som mottar denne mailen står på maillisten til Lærings- og mestringssenteret på 
Nordlandssykehuset. Spre gjerne mailen videre til andre organisasjoner dere kjenner til. 
Særlig er det ønskelig at alle organisasjoner som representerer barn og ungdom i Nordland 
får mailen. Takk for hjelpen!)   

 

Til deg som er mellom 12 og 25 år og har mottatt behandling eller vært pårørende på 
Nordlandssykehuset 

Nordlandssykehuset ønsker å gi et best mulige tilbud til ungdom. 
For å få til dette trenger vi din hjelp!  
Hva må vi være oppmerksomme på for at ungdom skal oppleve seg inkludert og ivaretatt på 
sykehuset? Hva fungerer og hva burde vi bli bedre på? Hvordan kan helsepersonell snakke med 
ungdom på en bra måte?  

For å få hjelp til finne ut av dette oppretter vi nå et ungdomsråd. Rådet vil ha to hovedoppgaver: 
- Ta opp saker dere mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med 

Nordlandssykehuset.  
- Være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.  

 

Hvem kan være med?  

Rådet skal bestå av 9-11 ungdommer. Du må ha erfaring fra møte med oss på Nordlandssykehuset. 
Det er flott om du har erfaring fra ulikt organisasjonsarbeid, men det er absolutt ikke et krav. Det er 
foreslått at rådsmedlemmene sitter i 2-4 år.   

Nordlandssykehuset gjør en avtale med alle som skal sitte i ungdomsrådet. Dersom du er under 16 
år, må du ha samtykke fra foresatte for å være med.  

Du vil selvsagt få betalt for arbeidet du gjør i ungdomsrådet og reise- og oppholdsutgifter dekkes. 

 

Hvordan skal ungdomsrådet arbeide? 

Møtene arrangeres på ettermiddags-/kveldstid. I tillegg vil vi ha 1-2 helgesamlinger hvert år slik at vi 
får tid til å bli godt kjent med hverandre og god tid til å gjøre jobben vår.  

Som rådsmedlem kan du også bli spurt om å delta i prosjekter i sykehuset som angår ungdom. 
Kanskje har du lyst til å bidra med innlegg på kurs og møter? Deltagelse i arbeid utover å sitte i 
ungdomsrådet er helt frivillig.  

Leder og nestleder i rådet vil ha noen ekstra oppgaver. Leder har fast plass i Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset.  



De som blir med i dette første ungdomsrådet vil få være med å bestemme hvordan ungdomsrådet på 
sykehuset skal jobbe i fremtiden. VI gleder oss til å komme i gang! Dine erfaringer og din kunnskap er 
viktig for oss!   

 

HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED? 

Dersom du har lyst til å være med, eller kjenner noen som har lyst til å være med, ta kontakt med 
Kari Bøckmann. Hun skal være koordinator for arbeidet og vil ta kontakt med alle, enten ved dere 
møtes eller ved at hun ringer deg. Hennes oppgave vil være å legge til rette for at 
Nordlandssykehusets styre kan oppnevne et bredt sammensatt ungdomsråd (bosted, alder, kjønn, 
sykdom/tilstand og kultur). Hun skal også legge til rette for det praktiske rundt møtene i 
ungdomsrådet og være rådets sekretær.     

 

Har dere spørsmål om ungdomsrådet eller ønsker å møte Kari før dere 
foreslår medlemmer til ungdomsrådet; ikke nøl med å ta kontakt.  

 

Kari kan nås på telefon og mail: 

Mail: kbo@nlsh.no 

Telefon: 75571588/91196023 

 

Du kan se film om det å sitte i ungdomsråd på sykehus her: https://youtu.be/W_YT-v9lNuE 

Les mer om ungdomsråd, hvorfor og hvordan, her: http://www.ungdomsmedisin.no/wp-
content/uploads/2014/10/Ungdomsr%C3%A5d-i-helseforetak.-Prinsipper-og-anbefalinger..pdf 

 

Vi planlegger å ha et første møte i juni 2017 og en første helgesamling i september 2017.  

Frist for forslag til rådsmedlemmer: 1. mai 

 

Vi håper å høre fra deg. Din kunnskap er kjempeviktig for oss! 
 

På vegne av  

Beate Sørslett, medisinsk direktør 

Paul Martin Strand, administrerende direktør 

 

Kari Bøckmann 

Rådgiver 
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