
 

 

 

 
 
 

Mandat for Ungdomsrådet ved Akershus 
universitetssykehus 
 

 

1. Grunnlag og formål 

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. 
 
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 

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

- dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom 

 

2. Sammensetning og konstituering 

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 12-25 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. 

  
Medlemmene kan med fordel ha erfaring fra ulikt organisasjonsarbeid, men det er ikke et krav 
om organisasjonstilknytning.  
 
Rådsmedlemmer sitter i 3 år, med mulighet for re-oppnevning i ett år. Det er ønskelig at ikke 
hele rådet skiftes ut på likt. Rådet velger sin egen leder og nestleder, og disse sitter i en to-
årsperiode. Det anbefales at ikke leder og nestleder skiftes ut samtidig. 
 
Det inngås en skriftlig avtale med rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer under 16 år må ha 
samtykke fra foresatt til å sitte i rådet. 

 

3. Organisering og administrasjon 

Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for brukermedvirkning med administrativ 
forankring i Barne- og ungdomsklinikken og Divisjon Psykisk helsevern ved Avdeling BUP, og 



 

 

 

 

det oppnevnes en koordinator fra begge parter. Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer skal 
eies av rådet selv, og koordinatorer skal understøtte dette. 
  
Oppgaver koordinatorer 

- Sikre faste dialogmøter mellom Ungdomsrådets leder og nestleder og divisjons-/ og 
klinikkledelse i BUK og ABUP en gang pr halvår, for informasjon og flyt av saker  

- Bistå Ungdomsrådets leder/ nestleder i deres funksjoner, blant annet gjennom faste 
samarbeidsmøter 

- Kontaktperson for interne og eksterne henvendelser 

- Utarbeide årsplan, innkalling til møter, saksliste og forberedelse av saker, skrive referat  

- Rapportere Ungdomsrådets virksomhet ved årsrapport, og ved forespørsel. 

- Ansvar for rekruttering av nye rådsmedlemmer 

- Planlegging, program og avvikling av helgesamlinger, deltar som ansvarlige ledere 

- Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen 

- Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver 
 

Samarbeid med Brukerutvalget  

- Ett møte per halvår hvor leder av utvalgene vekselvis møter i henholdsvis 
Ungdomsrådet og Brukerutvalget 

- Sakslister og referat/protokoll sendes rutinemessig mellom utvalgene 
 

 

 
4. Deltagelse og godtgjøring 

Ungdomsrådet har 6 faste kveldsmøter i året, samt helgesamling 1-2 ganger pr år. Videre kan 
Ungdomsrådet inviteres til frivillig deltakelse på andre interne eller eksterne oppdrag og møter. 
Leder og nestleder møter i tillegg på formøter med koordinatorer, møter med ledelsen, i 
Brukerutvalget og annen relevant aktivitet. 
 
Godtgjøring for møter og reisekostnader følger retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF for 
ungdomsråd (under utarbeidelse pr.30.10.16). Ved eksterne oppdrag skal oppdragsgiver dekke 
reise og eventuell godtgjøring, med utgangspunkt i nevnte retningslinjer. Det gis ikke honorar 
for helgesamlinger. 
 

 

5. Overordnede føringer og referanser 

1. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) Helse- og omsorgsdepartementet: 

- “Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre 
tjenestene... Regjeringen vil lytte spesielt til råd fra barn og unge og stille krav om at alle 
helseforetak oppretter ungdomsråd (kap 5.1). 

2. #Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021, Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

3. 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. 

4. Brukermedvirkning i helseforetak ‐ Lov om helseforetak § 35 
5. 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. 

6. Visjon for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst:  

- ”Gode og likeverdige helsetjenester for alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi”.  

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

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/?ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/contentassets/838b18a31b0e4b31bbfa61336560f269/ungdomshelsestrategi_2016.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-34_1996-97
http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#12
http://www.helse-sorost.no/omoss/brukerutvalg

