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Ungdomsrådet har to fasilitatorer fra Haukeland universitetssjukehus Siri Larsen PBU, Divisjon
psykisk helsevern og Torhild N Vedeler leder Energisenteret for barn og unge. Rådet består av 11
ungdommer som representer Mental Helse Ungdom, Psoriasis- og eksemforbundet ungdom, BURG,
Hjertesyke barn, Ryggmargsbrokk- og hydrocephalus foreningen.

Oppgaver og aktiviteter
Ungdomsrådet har avholdt 6 rådsmøter: 20. januar, 17.mars,26. mai, 25. august 20. oktober og
01.desember og allmøtene er fortsatt på lørdager for å få deltakelse fra ungdommene og ikke
forstyrre skolegang/ utdannelse. Det gir oss noen utfordringer, se neste avsnitt.
Vi har valgt en møteform hvor de som ønsker å diskutere, drøfte eller få innspill i saker med
Ungdomsrådet, kommer på rådsmøtene (lørdager) og presenterer saken for hele rådet, i stedet for at
vi deltar på mange møter. Tilbakemeldingen fra de som ønsker innspill og melder saker er at de har
stort utbytte av å møte ett bredt sammensatt Ungdomsråd som kan gi innspill fra forskjellige ståsted.
Dette øker også ansvaret til de som ønsker å få innspill å lage en god saksforberedelse, slik at vi er
forberedt og de må konkretisere hva de ønsker tilbakemelding på. Når vi har medlemmer fra 14-24
år er dette viktig for å føle seg verdsatt som rådsmedlem, uansett alder og erfaring.
Vi har behandlet 54 saker og flere av disse har vært saker som har gått over lengre tid og på flere
møter. Dette gjelder spesielt organisasjonsprosjekt og bygging av BUS 2.
Ungdomsrådet er ettertraktede foredragsholdere og vi bidratt både i nivå 2/ 3 møter, avdelinger i
sykehuset, innledere på konferanser og større møter som innspills møte til den nasjonale helse- og

sykehusplan hvor leder holdt ett gripende innlegg for helseministeren. I forbindelse med Norsk
sykepleierforbunds 105 årsjubileum i Bergen deltok tre representanter fra Ungdomsrådet.
Leder av Ungdomsrådet har også deltatt i rådgivningsgruppen for somatikk – Nasjonal helse- og
sykehusplan (2020-2023).
Andre områder rådet har jobbet arbeidet med kommunikasjon via sosiale medier som facebook og
snapchat. Innredning av ungdomsrommet i BUS 1 har også vært en hyggelig oppgave. Vi deltok også
på E-LAN som ble arrangert i Energisenteret med 100 deltakere som hadde sin pasienttilknytning i
psykisk helsevern. Det var også en stor glede å få delta på Trond Mohns jubileum i november, se
bilde forsiden.
Mandatet fra 2015 er også revurdert og harmonisert opp mot de andre Ungdomsrådene i Helse Vest.

Utfordringer
Vi har hatt noe utskiftning pga nådd aldersgrense (se tabell) og det har vært litt jobb å få rekruttert
nye medlemmer gjennom brukerorganisasjonene, men nå er vi fulltallige. Flere som gikk ut på
slutten av 2017 var først erstattet i begynnelsen av 2018.Rekruttering er en kontinuerlig prosess og vi
har fokus på å få en mest mulig jevn aldersfordeling, samt at vi gjenspeiler sammensetningen av unge
pasienter på Haukeland Universitetssjukehus.
Det er ett stort ønske fra mange avdelinger og arbeidsgrupper på sykehuset å ha representasjon fra
Ungdomsrådet. De fleste av våre medlemmer er fortsatt elever/ studenter og kan derfor ikke delta
på lik linje med andre i vanlig arbeidstid. Dette er et tema for hvordan vi best kan få til
ungdomsrepresentasjon i arbeidsgrupper/ råd og utvalg når alle møtene legges til hverdager mellom
09:00- 15:00.
Vi har siden oppstart i 2015 jobbet med å rekruttere ungdommer som representerer den
flerkulturelle pasientgruppen. Det har vært særdeles vanskelig av forskjellige grunner. Våren 2018
fikk vi inn Anass som studerer medisin og er en god representant inn i ungdomsrådet, og kan jobbe
videre med denne problemstillingen. Vi er også glade for at vi nå har 4 gutter og 7 jenter som er klare
for å ta fatt på oppgavene i 2019.

Regnskap
Vi ønsker at på lik linje med Brukerutvalget i Helse Vest, skal vi få tilsvarende forankring sentralt i
regionen for Ungdomsrådene, også med tanke på honorering. Vi har ikke reist på kurs, men prøver å
få kunnskap lokalt. Vi planlegger en regional samling for Ungdomsrådene i Helse Vest i 2019 hvor vi
ønsker å bygge kompetanse.
Budsjettet til Ungdomsrådet ligger under Brukerutvalget. Ungdomsrådet har utbetalt 48536.- kr i
honorar, i tillegg kommer noe reisekostnader og møte mat som går på felles kostnadssted med
Brukerutvalget.

Kathrine Pettersen lederungdomsrådet, Siri Larsen og Torhild Vedeler, fasilitatorer.

