
 

 

 

 
 
 
 

Mandat for Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus 
 

 

Grunnlag 
Ungdomsrådets oppgaver bygger på prinsippet om at det er pasientens behov som skal være førende for 
struktur og innhold i tjenestene, og at brukermedvirkning skal brukes som en kunnskapskilde til 

forbedring av praksis. Ungdoms brukererfaringer og forslag til tiltak skal systematisk brukes for å 

forbedre sykehusets tilbud til ungdom. 
 

Overordnede føringer 
 Definisjon på brukermedvirkning: ”De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får 

innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud”. (Stortingsmelding nr. 34-1996-

97). 

 Brukermedvirkning i helseforetak ‐ Lov om helseforetak § 35 

 Barnekonvensjonens artikkel 12 sier at ungdom har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnekomiteen 

i Genève har videre slått ettertrykkelig fast at det er voksne har ansvar for å legge til rette for at de 

blir hørt. 
 Visjon for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst:  

o ”Gode og likeverdige helsetjenester for alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig 

av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi”.  

o ”Helse Sør-Øst skal være et nasjonalt utstillingsvindu for brukermedvirkning” 
 

Formål 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom 12-25 år på foretaksnivå, og skal være et 
rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode 

helsetjenester for ungdom. 
 

Ungdomsrådet skal arbeide for å: 
 fremme brukerperspektivet som ungdom med langvarige helseutfordringer for helsepersonell, 

sykehusledelse og helsemyndigheter (systemnivå) 

 gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom på Akershus universitetssykehus 

(tjenestenivå) 

 dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom (individnivå) 

 

Sammensetning 

Ungdomsrådet skal være et bredt sammensatt råd. Rådet skal gjenspeile den demografiske 

sammensetningen i opptaksområdet, bredden i de aktuelle pasientgrupper og et mangfold i diagnoser og 
erfaring med sykehuset. 

 
Ungdomsrådet skal ha minst to representanter fra hvert av områdene somatikk, habilitering og psykiatri. 

Rådet skal bestå av rundt 10 ungdommer i alder mellom 12-23 år, fordelt i alder, kjønn, etnisk bakgrunn 
og bosted. 

 

Det er et krav at ungdommene skal ha personlige erfaringer fra møte med sykehus og helsetjenester på 
sykehuset, er villige til å dele disse og et ønske om å bidra til bedre helsetjenester for ungdom. 
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Rekruttering og konstituering 

Rådsmedlemmer sitter i 2 år, med mulighet for re - oppnevning. Det er ønskelig at ikke hele rådet skiftes 
ut på likt. Oppnevning av leder og nestleder skjer hvert andre år. Ungdomsrådet konstituerer seg selv 

hvert år.  
 

Utlysning etter nye rådsmedlemmer formidles gjennom ansatte og hjemmeside. For å sjekke ut grad av 
motivasjon og samtidig klargjøre forventninger og forpliktelser som følger vervet, vil kandidater bli innkalt 

på intervju 

 
Det inngås en skriftlig avtale med rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer under 18 år må ha samtykke fra 

foresatt til å sitte i rådet. 

 

Organisering og administrasjon 
Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for brukermedvirkning, men for at denne 
pasientgruppen skal kunne bidra med reell brukermedvirkning, foreligger det særlige behov for 

tilrettelegging av metode og arbeidsform. Ungdomsrådet skal derfor ha administrativ forankring både på 
foretaksnivå ved sekretariat sentral stab og klinikk/ divisjonsnivå med to koordinatorer som representerer 

henholdsvis somatisk og psykisk helsetjeneste. 
 

Ansvar og oppgaver: 

 
Koordinatorer kliniske divisjoner: 

 skal være ambassadører for Ungdomsrådet og innehar et formidlingsansvar om Ungdomsrådets 

virke og arbeid 
 skal være prosessledere og sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen 

 sørger for møteplan, innkalling til møter, saksliste og forberedelse av saker, skrive referat, 

 bistår Ungdomsrådets leder/ nestleder i deres funksjoner 

 har ansvar for rekruttering av nye rådsmedlemmer 

 

 

Brukerutvalgets sekretariat, sentral stab  
 skal bidra til å bringe relevante saker til og fra Ungdomsrådet, i korrelasjon Brukerutvalget og 

sykehusledelsen 

 bistå koordinatorer i saksforberedelser og -behandling 

 skal bidra til effektiv linje for saksbehandling 

 skal administrere møte- og reisegodtgjørelser for Ungdomsrådets representanter (fra 2015) 

 

Godtgjøring 
Møtegodtgjøring skjer etter egne satser, fastsatt etter veiledning fra Helse Sør-Øst. 

Reisegodtgjøring skjer etter statens reiseregulativ. 
 

Ungdomsrådet har inntil 6 faste kveldsmøter i året. I tillegg kan Ungdomsrådet inviteres til frivillig 
deltakelse ved andre forespørsler (møter med ledelse, foredrag etc) inntil 15 timer pr år. Det tilstrebes en 

årlig helgesamling. Det gis ikke honorar for dette. Ett kveldsmøter utgår i semesteret med helgesamling. 

 
Leder og nestleder møter i tillegg på formøter med koordinatorer, møter i Brukerutvalget ved behov, 

representasjon av Ungdomsrådet i ulike fora og eventuelt annet. Til sammen inntil 30 timer ekstra årlig. 

 
 
 
Forfatter: Kjersti Sirevåg Wilhelmsen.  
Godkjent 060214 
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Referanser 

 
Brukermedvirkning i helseforetak – med hjemmel i Lov om helseforetak: 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 
 

Stortingsmelding nr. 34-1996-97: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-34_1996-97 

 
Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus: 
http://www.ahus.no/omoss/brukerutvalg 
 

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: 
http://www.helse-sorost.no/omoss/brukerutvalg 
 

FN’s Barnekonvensjon: 
http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#12 

 
Norsk Forening Unges Helse (NFUH) 
http://www.ungeshelse.no/ 
 

Unge Funksjonshemmede: 
http://www.ungefunksjonshemmede.no/ 
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