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Styresak 033-2022  
Ungdomsrådet – Oppnevning av medlemmer 2022 -2024 og valg av leder og 
nestleder 
 

 

  Vedlegg (t):  Mandat for Ungdomsrådet 
Brev til barne- og ungdomsorganisasjonene med invitasjon om å nominere 
kandidater  

 
Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret oppnevner medlemmer som fremkommer i tabell til Ungdomsrådet i 

Nordlandssykehuset for perioden 2022 - 2024.  

2. Danielle Johanna Hansen velges som leder og Olav Wiik Moland velges som nestleder. 

 

Innstilling til vedtak: 
 
Direktøren vurderer at prosessen med å innhente forslag til kandidater har vært 
tilfredsstillende, og i tråd med Ungdomsrådets mandat. Forslaget til medlemmer i 
Ungdomsrådet for kommende valgperiode sikrer at Nordlandssykehuset får et Ungdomsrådet 
med god representasjon. Direktøren er særlig tilfreds med det antall yngre medlemmer som 
nå har blitt rekruttert til Ungdomsrådet.  
 
Medlemmer: 
 

Verv Navn Alder Geografi 

Leder Danielle Johanna Hansen 21 år Bodø 

Nestleder Olav Wiik Moland 23 år Bodø 

Samisk representant Susanne Regine Inga 22 år Sortland/Oslo 

 Linea Vold  14 år Bodø 

  Lea Hasse 16 år Tverlandet 

  Trine Lise Antonsen 21 år Vesterålen  

  Karoline Steffensen 16 år Bodø 

  Mari-Sofie Nordland 16 år Tverlandet 

  Lina Ramberg Aas 16 år Stokmarknes  

  Nikolai Heldahl 19 år Bodø 

  Vinjar Meosli 16 år Meløy 

  Håvard Moland 16 år Bodø  

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 29.03.2022 

Møtedato: 05.04.2022 

Vår ref:  2022/356 
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Bakgrunn: 
Det skal oppnevnes et nytt Ungdomsråd for 2022 - 2024. I henhold til mandat for 
Ungdomsrådet skal det oppnevnes nytt Ungdomsråd hvert 2. år.  
 
Vedlagt mandat beskriver retningslinjer for sammensetning og oppnevning. Ungdomsrådet 
skal bestå av 9-12 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 
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 sine erfaringer. Medlemmene kan med fordel ha 
erfaring fra ulikt organisasjonsarbeid, men det er ikke et krav.  
 
Rekruttering av kandidater 
Følgende tiltak har blitt gjennomført for å rekruttere kandidater til Ungsområdet ved 
Nordlandssykehuset: 
 

1. Brev sendt til barne- og 
ungdomsorganisasjonene og 
brukerorganisasjonene i Nordland 07. 
desember. Mail i tillegg sendt til Lærings- 
og mestringssenterets e-postliste over 
kontaktpersoner i brukerorganisasjonene, 
og brukerutvalget.  

2. Artikkel delt på Nordlandssykehusets 
internside, Pulsen 06.12.2021. 

3. Innlegg på Nordlandssykehusets nettside 
og sosiale medier, 14.02.2021. Lenke her 

4. Flere innlegg delt på Ungdomsrådets egen 
Instagram-konto.  

5. Plakater og brosjyrer hengt opp og delt 
aktuelle steder. 

6. Kontakt med Nordlandssykehusets skole.  

7. Ungdomsrådets medlemmer og 
kontaktpersoner har hatt et særlig fokus på rekruttering og kontaktet aktuelle 
kandidater.  

8. Kontakt med oppfølgingstjenesten i Bodø 
kommune, med spørsmål om rekruttering av 
gutter. 

9. Alle aktuelle kandidater har blitt intervjuet.  
 

 
Spørsmål som har vært gjenstand for diskusjon: 
 
Rekruttering av gutter 
Det har vist seg noe utfordrende å rekruttere gutter. Det er noe usikkert hva dette skyldes, 
men dette bør være noe det ses nærmere på. 
 
  

Plakat og brosjyrer har blitt delt ut og hengt opp 
på aktuelle steder. Materiellet utarbeidet av 
kommunikasjonsavdelingen NLSH 

https://nordlandssykehuset.no/nyheter/vil-du-sitte-i-ungdomsradet-til-nordlandssykehuset
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Stor utskiftning 
Det har vært en noe stor utskiftning av medlemmer av Ungdomsrådet. Dette skyldes i 
hovedsak at flere av medlemmene som ble oppnevnt da Ungdomsrådet ble opprettet i 2017 
nå går ut av rådet. Fornyelse er sunt, men med mange nye blir det særlig viktig å sikre en god 
opplæring og oppfølging av de nye medlemmene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bildecollage som ble brukt for å rekruttere nye medlemmer. Sittende rådsmedlemmer ble bedt om å svare på spørsmålet 
«Hva er det beste med å sitte i Ungdomsrådet».  



 

Ungdomsrådet NLSH 

Dokumentansvarlig: Sissel Eidhammer Dokumentnummer: FB1684 
Godkjent av: Beate Sørslett Versjon: 2.6 
Gyldig for: Nordlandssykehuset HF NLSH 
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1.1  Ungdomsrådet ved NLSH HF 
  

1.2 Hjemmel  
 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter at alle helseforetak skal ha egne 

ungdomsråd. Oppdragsdokumentet for 2016 fra Helse Nord RHF gav foretakene i oppgave å 
opprette ungdomsråd.  
 
Mandat er utarbeidet på bakgrunn av innhentet dokumentasjon og erfaringer fra 
ungdomsråd ved andre HF. Mandatet er diskutert i brukerutvalget 21/3 og på direktørens 
utvidede ledermøte 4/4-17.  
 
Mandat for opprettelse av Ungdomsrådet ble vedtatt av styret i Nordlandssykehuset 
25.04.17 (sak 034-2017).  
 

1.3 Mandat/ Formål: 

 Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ og skal arbeide for ungdoms 
brukermedvirkning i alle Nordlandssykehusets klinikker. Ungdomsrådet representerer 
brukergruppen ungdom på Nordlandssykehuset. 
 
Ungdomsrådets oppgaver bygger på prinsippet om at pasientens behov 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 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. 

 

1.4 Sammensetning 

 
 
 
 

Ungdomsrådet skal bestå av 9-12 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 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 
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krav om organisasjonstilknytning. 
 

1.5 Konstituering  
 Ungdomsrådets funksjonsperiode er 2 år og medlemmene skal ikke oppnevnes for mer enn 

tre perioder. Det er ønskelig at ikke hele rådet skiftes ut samtidig.  
 
Det inngås en skriftlig avtale med rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer under 16 år må ha 
samtykke fra foresatt til å sitte i rådet. 
 
Rådet oppnevnes av styret i Nordlandssykehuset. Direktør gis anledning til å oppnevne 2-4 
rådsmedlemmer utenom styrets behandling. Ungdomsrådet for perioden 2019-2011 ble 
oppnevnt i styret 29.04.19 (sak 031-2019)  
 

1.6 Organisering 
  

Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer skal eies av rådet selv. Koordinator skal legge til rette 
for rådets arbeid.  
 
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 (1 i BUPA og 1 i psykisk helsevern for voksne)  
- Barneklinikken 
- 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. 
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1.7 Kontaktinformasjon 

 
 

Koordinator: Sissel Eidhammer, sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no, telefon 75571945 
Leder: Marie Dahlskjær, marie-15@hotmail.com telefon 40479290 

Nestleder: Lars-Herman Nordland, larsnord98@hotmail.com, telefon 90589763 
 
Kontaktpersoner i klinikkene:  
Psykisk helse og rus: Kirsti Jørgensen og Marianne Røbekk Sivertsen 
Barneklinikk: Silje Hageengen Lundeng 
Medisinsk klinikk: Tone Johnsen 
 

1.8 Relevante linker 

  

 DS5389 Brukermedvirkning NLSH 
 Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021) 

 Unge funksjonshemmede og AHUS. Ungdomsråd i helseforetak hvorfor og hvordan 
(2015) 

 Ungdomsrådet,  NLSH 
 Ungdom og medvirkning. Brukarmedverking for ungdom i helsevesenet (2017): 

https://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-
content/uploads/2017/10/Ungdom-og-medverking-enkeltsider-2017.pdf  

 Ungdomsvennlig helsevesen - En samling gode eksempler fra hele Norge (2013): 
https://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-
content/uploads/2017/10/Ungdomsvennlig-helsevesen.pdf  
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Til deg som er mellom 13 og 25 år og har 
mottatt behandling eller vært pårørende 
på Nordlandssykehuset 
 

 
Synstolkning: Lars-Herman, Sarah, Marie og Trine-Lise fra Ungdomsrådet er på besøk på 
barneavdelingen, smiler mot kamera og møter kosedyret HIPPO. 
 
Er du mellom 13 og 25 år og har erfaring med å være pasient eller pårørende ved sykehuset? Da 
ønsker vi å høre fra deg! 
 
Som medlem av Ungdomsrådet blir man en viktig brikke i å utvikle, opprettholde og formidle hva 
gode helsetjenester for ungdom er. Som rådsmedlem kan du bli spurt om å bidra med for eksempel 
foredrag på kurs eller konferanse i regi av sykehuset. Oppdraget er betalt, og det blir servert mat på 
møtene.  
 
Ungdomsrådet har to hovedoppgaver: 
 

1. Ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med 
Nordlandssykehuset. 

2. Være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom. 
 
Hvem kan være med? 
Rådet består 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 til 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. 
 
Hvordan jobber Ungdomsrådet? 
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. 
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Leder og nestleder i rådet vil ha noen ekstra oppgaver. Leder har fast plass i Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset.  
 
Sosialt og lærrerikt 
 
Én av de som har vært med i Ungdomsrådet siden starten i 2017 er Marie Dahlskjær. Her har hun, 
sammen med ni andre ungdommer, vært med på å påvirke ungdommenes møte med sykehuset. 
Dette har de gjort gjennom deltakelse i forskjellige prosjekter hvor de gir tilbakemelding i saker som 
angår ungdom. Ungdomsrådet samles fem ganger i året på ettermiddags/kveldstid. 
 
- I tillegg har vi to helgesamlinger i året, én med bare oss i Nordlandssykehuset, og én med de andre 
ungdomsrådene i Helse Nord. På den måten får vi god tid til de ulike sakene vi skal behandle, 
samtidig er det viktig å få jobbet litt på tvers slik at vi kan lære av hverandre, sier Marie Dahlskjær, 
leder av Ungdomsrådet. 
 
Er du interessert, eller vil vite mer, ta kontakt på e-post til koordinator for ungdomsrådet Sissel 
Eidhammer, eller ring  924 89 015.  
 
Vi ser veldig fram til å høre fra dere! 
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