
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/20 Leif Arne Asphaug-Hansen  Hammerfest, 13.6.2017 
 
Saksnummer 58/2017 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen 
Møtedato:  21. og 22. juni 2017 

Etablering av ungdomsråd Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Saken omhandler etablering av Ungdomsråd i Finnmarkssykehuset. Oppdraget er 
gitt i oppdragsdokumentet. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter nå at 
alle helseforetak skal ha egne ungdomsråd. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar mandat for Ungdomsråd ved 

Finnmarkssykehuset HF.  
2. Finnmarkssykehuset søker å rekruttere representanter til Ungdomsrådet ved 

kontakt med brukerorganisasjoner, men kan også benytte allmenn utlysning. 
3. Ungdomsrådet inviteres til å komme med innspill og endringsforslag til mandatet. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
Saksfremlegg 
Forslag til mandat – ungdomsråd Finnmarkssykehuset HF 
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Etablering av ungdomsråd Finnmarkssykehuset HF   
  
Saksbehandler:  Samhandlingsrådgiver Leif Arne Asphaug-Hansen  
Møtedato: 21. og 22. juni 2017  

1. Formål/Sammendrag 

I oppdragsdokumentet for 2016 fikk helseforetakene i oppdrag å etablere egne 
Ungdomsråd. Regjeringen stiller krav om at alle helseforetak oppretter ungdomsråd, 
noe som også framkommer i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). Etablering 
har sin bakgrunn i ønske om at pasientens kunnskap og erfaring skal brukes aktivt i 
arbeidet med å forbedre tjenestene. 
 
I saken fremmes forslag til mandat for ungdomsråd i Finnmarkssykehuset HF (FIN).  

2. Bakgrunn 

Det er gitt flere overordnede føringer når det gjelder brukermedvirkning i 
helseforetakene, og inkludert i dette er etablering og drift av egne ungdomsråd. 
• Barnekonvensjonens artikkel 12 formidler at ungdom har rett til å si sin mening og 

bli hørt. Barnekomiteen i Genève har slått fast et det er voksne som har ansvar for å 
tilrettelegge for at de blir hørt. 

• Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) formidler at Ungdomsråd skal etableres 
i alle helseforetak. 

• I Stortingsmelding nr.34 (1996-97) defineres brukermedvirkning slik: «De som 
berøres av en beslutning, eller brukere av tjenester, får innflytelse på 
beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud.» 

 
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 Finnmarkssykehuset i arbeidet med å utvikle 
og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet skal representere 
brukergruppen ungdom i Finnmarkssykehuset. Et ungdomsråd består i andre foretak av 
ungdom i alderen 12 – 23 (24) år. Ungdomsrådet skal være et råd som representerer 
ungdoms interesser uavhengig av interesser knyttet til partipolitikk og 
organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal jobbe for at Finnmarkssykehusets tilbud til 
ungdom blir bedre, og det skal fremme ungdommens interesser.  
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3. Saksvurdering/analyse 

Arbeid med etablering av ungdomsråd i Finnmarkssykehuset ble iverksatt i 2016. I 
Finnmarkssykehusets budsjett for 2017 er det avsatt kr. 250.000,- til drift av rådet. Det 
er innhentet erfaringer fra andre helseforetak som har etablert ungdomsråd.  
Det er flere utfordringsbilder som FIN må finne gode løsninger på for å lykkes. I flere 
sammenhenger, også i veileder for etablering av ungdomsråd utarbeidet ved Akershus 
universitetssykehus, er det presisert som viktig at ungdomsrådet selv bør ha innflytelse 
på oppgaver, tema og organisering av arbeidet. Revisjon av ungdomsrådets mandat etter 
at ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset har vunnet noe erfaring bør tilstrebes. Det er 
likevel naturlig i startfasen ta hensyn til erfaringer fra andre foretak, samtidig som vi 
hensyn tar særlige utfordringer i Finnmark relatert til geografi, avstander, 
kulturforskjeller og språkutfordringer. 
 
3.1 Organisering: 
Det ansees som viktig at representantene i Ungdomsrådet føler seg godt ivaretatt og det 
må sikres nærhet mellom vår virksomhet og representantene i ungdomsrådet. En 
mulighet er at representantene i ungdomsrådet kan fordeles i 3 arbeidsgrupper hvor 
hver arbeidsgruppe blir gitt tilknytning til de ulike klinikkene. Dette kan bidra til å sikre 
opplevelsen av å være ivaretatt men kan vanskeliggjøre rekruttering av medlemmer.  
 
Alternativet som blir foreslått harmonerer med nåværende organisering av 
Brukerutvalget i FIN. Ungdomsrådet må få hjelp til å gjennomføre sine møter og rådet vil 
få en koordinator som har som oppgave å: 
 

• Ivareta daglig drift av ungdomsrådet. 
• Organisere intern og ekstern kommunikasjon og formidling fra Ungdomsrådet. 
• Bidra med egnede arbeidsformer/metodikk tilpasset arbeidsgruppen. 
• Sørge for møteplan, innkalling, sakslister og forberedelse av saker, samt skrive 

referat/protokoll fra Ungdomsrådets møter. 
• Bistå Ungdomsrådets leder/nestleder i deres funksjoner. 
• Organisere valg av nye medlemmer til Ungdomsrådet. 

 
Erfaring fra andre foretak har vist at ungdommene trenger mye oppfølging. I noen større 
foretak er det opprettet dedikert stilling for Ungdomsrådet. På dette området bør 
Finnmarkssykehuset kartlegge tidsbruk som medgår til Ungdomsrådet og deretter 
vurdere ressursbehovet. Representantene i Ungdomsrådet vil kunne få utfordringer 
med å få fri fra skole/studier. Dette innebærer at en bør tilrettelegge for at 
Ungdomsrådet skal kunne gjennomføre møter på ettermiddags-/kveldstid, samtidig som 
det åpnes for helgemøter. 
 
Et ungdomsråd skal på samme måte som Brukerutvalget fremme brukerperspektiv i 
ulike saker.  En mulighet kan være å etablere Ungdomsrådet som et underutvalg av 
Brukerutvalget. Et førende prinsipp i offentlig forvaltning er at overordnet organ da skal 
godkjenne mandat for det underliggende organ, og i tillegg oppnevne medlemmer til 
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slikt utvalg. I denne saken foreslås en organisering som innebærer at Ungdomsrådet 
etableres som et likestilt organ. Dette begrunnes med at ungdommen vil kunne oppleve 
å enklere nå fram med saker. En sammenknytning mellom Brukerutvalget og 
Ungdomsrådet er likevel viktig, men vil kunne etableres ved å fastlegge årlig 
oppmøte/orientering ved Brukerutvalgets leder i Ungdomsrådet. En slik organisering 
samsvarer med Barneombudets anbefalinger som tilsier sentral plassering i foretaket 
som et selvstendig organ, likestilt med Brukerutvalget, direkte under ledelsen og 
administrasjonen.  
 
3.2 Representasjon, rekruttering og oppnevning: 
Medlemmene av Ungdomsrådet må sees på som representanter for unge brukere ved 
helseforetaket, et råd som representerer ungdoms interesser uavhengig av interesser 
knyttet til partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal søke å ivareta et 
helhetlig brukerperspektiv, og ikke representere sær- og/eller personinteresser. Det er 
dermed aktuelt å påny invitere ulike brukerorganisasjoner til å nominere kandidater til 
Ungdomsrådet. Ved tidligere forsøk har henvendelser til brukerorganisasjoner alene 
ikke ført fram med tanke på antall foreslåtte kandidater. Det er dermed ønskelig å kunne 
åpne for å gjennomføre også mer allmenn utlysning som supplement. Det bør være en 
forutsetning at kandidatene har erfaring som pasient, men at det også åpnes opp for 
kandidater/representanter med erfaring som nær pårørende. 
 
Det er flere hensyn FIN bør tilstrebe å ivareta ved etablering av Ungdomsråd. Når det 
bes om forslag til kandidater, og/eller utlyser mulighet til å fremme forslag, vil det være 
naturlig å sikre: 

• Representasjon fra Øst-, Midt- og Vest-Finnmark. 
• Rimelig lik kjønnsfordeling 
• Aldersspredning  
• Medlem/medlemmer med samisk språk- og kulturkompetanse.  
• Medlemmer med tilknytning til de aktuelle klinikker slik at både somatikk og 

psykisk helsevern og gjerne også rusfelt blir ivaretatt.  
 
Ungdomsråd i andre foretak består av ungdom i alderen 12 – 23 (24) år. I tråd med dette 
foreslås det representanter i aldersgruppen mellom 12 og 23 år (som dermed kan sitte 
til neste oppnevning etter fylte 23 år). Det foreslås å delegere til administrerende 
direktør å oppnevne medlemmer på bakgrunn av innkomne forslag. 
 
Det foreslås å opprette et ungdomsråd i Finnmarkssykehuset bestående av 9 faste 
representanter og 4 varamedlemmer. Et slikt antall kan sikre ivaretakelse av hensyn 
som er nevnt over. Antallet medlemmer er likt antallet medlemmer i tilsvarende utvalg 
ved UNN HF. Det foreslås ordning hvor medlemmene sitter i 2 år, men med mulighet for 
gjenoppnevning da det ikke er ønskelig at hele rådet skiftes ut samtidig. 
Rådsmedlemmer under 18 år skal ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet.  
 
3.3 Oppgaver: 
Hensikten og målet med Ungdomsrådet er at de skal bidra til å sikre god 
brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – på ungdommens premisser.  
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• Ungdomsrådet og medlemmene kan komme med saksforslag til hva rådet skal 
arbeide med. 

• Ungdomsrådet skal fremme brukerperspektivet som ungdom i 
Finnmarkssykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige 
helseutfordringer.  

• Ungdomsrådet skal gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom i 
Finnmarkssykehuset. 

• Klinikkene/avdelingene i Finnmarkssykehuset kan også sende inn saker til rådet. 
• I rådet deles det medlemmet selv føler for av egne erfaringer. 
• Ungdomsrådet er et hørings- og rådsorgan for Finnmarkssykehuset i saker som 

vedkommer målgruppen. Dette gjelder både i enkelt- og plansaker. 
 
3.4 Godtgjøring: 
Det foreslås å harmonisere med allerede gjeldende satser ved UNN HF. Dette innebærer: 

• Timesats for møter (2015/2016) kr. 120,- for medlemmer og kr. 150,- for 
leder/nestleder. 

• Reisegodtgjørelse etter statens reiseregulativ 
• Det legges opp til 4 -6 årlige møter i Ungdomsrådet. Ett slikt møte kan erstattes 

med helgesamling. Om ordinært møte erstattes med helgesamling honoreres 
dette som to møter á 4 timer. 

• Fysiske møter kan erstattes med videokonferanse/Skype-møter.  
• I tillegg kan ungdomsrådet/medlemmer i ungdomsrådet inviteres til frivillig 

deltakelse ved andre forespørsler (møter med ledelse, foredrag etc.) inntil 15 
timer per år. Honorar for slike oppdrag utenom ungdomsrådets faste møteplaner, 
men innad i Finnmarkssykehuset, avtales i det enkelte tilfellet. 

 
Rene møteutgifter per møte estimeres slik (6 timers møte) til ca. kr. 7000,-. For 6 møter 
ca. kr. 42.000,-. Reiseutgifter er vanskeligere å estimere og vil avhenge både av antall 
møter og hvor representantene må reise. Det er avsatt kr. 250.000 til Ungdomsrådet og 
det samsvarer med budsjett for Brukerutvalget som er noe høyere, kr. 265.190,-.   
 
Dersom representanter i ungdomsrådet utfører oppdrag utenom oppgavene tillagt 
ungdomsrådet i mandatet eller inviteres av eksterne aktører (for eksempel foredrag) 
skal hovedprinsippet være at oppdragsgiver betaler honorar. 

4. Risikovurdering 

Etablering av Ungdomsråd gjøres på bestilling. Det knytter seg en viss risiko med 
hensyn til å få rekruttert medlemmer til slikt råd. Tidligere forsøk har ikke medført 
tilstrekkelig antall kandidater. Ved å klargjøre forventninger gjeldende oppgaver, samt 
klargjøre rammer i form av møtehyppighet og godtgjørelse, samt åpne for allmenn 
rekruttering, kan Finnmarkssykehuset lette aktuelle rekruttering. Det tas høyde for å 
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kunne revidere mandatet etter at Ungdomsrådet er i funksjon for å sikre opplevelse av 
nødvendig innflytelse.   

5. Medbestemmelse 

Saken er drøftet i Informasjons- og drøftingsmøte mandag 12. juni 2017. 

6. Direktørens vurdering 

I Oppdragsdokumentet for 2016 fikk helseforetakene i oppdrag å etablere egne 
Ungdomsråd. Regjeringen stiller krav om at alle helseforetak oppretter Ungdomsråd, 
noe som også framkommer i Nasjonal helse- og sykehusplan. Etablering av rådet har sin 
bakgrunn i ønske om at pasientens kunnskap og erfaring skal brukes aktivt i arbeidet 
med å forbedre tjenestene. 
 
I denne saken fremmes forslag til mandat for Ungdomsråd i Finnmarkssykehuset HF og 
adm. direktørs vurdering er at mandatet sikrer at Ungdomsrådets oppgaver bygger på 
prinsippet om at det er pasientens behov som skal være førende for struktur og innhold 
i tjenestene og at ungdom skal bli hørt i FIN. Saken legger et godt grunnlag for et 
Ungdomsråd som skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for 
Finnmarkssykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for 
ungdom.  
 
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 2016  
• Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? Ahus og unge funksjonshemmedes 

organisasjon  
• Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser 
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Forslag til mandat for ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

1.  Grunnlag og formål 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom 12-23 (24) år. 
Ungdomsrådets rolle er å ivareta prinsippet om at det er pasientens behov som skal 
være førende for struktur og innhold i Finnmarkssykehuset. 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for 
Finnmarkssykehuset for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. 
Ungdomsrådet skal være en kunnskapskilde til forbedring av Finnmarkssykehuset.  
Ungdomsrådet skal foreslå tiltak som Finnmarkssykehuset kan bruke for å forbedre sitt 
tilbud til ungdom. 

2.  Rekruttering, representasjon og oppnevning 
Rekruttering 
I tillegg til allmenn utlysning vil brukerorganisasjoner inviteres til å nominere 
kandidater til ungdomsrådet. 

Representasjon 
Medlemmene bør i sum ha tilknytning til både somatikk og psykisk helsevern og også 
rus. Øst, Midt- og Vest-Finnmark skal være representert. Det skal være medlem med 
samisk språk- og kulturkompetanse.  
Det skal være jevn kjønnsfordeling og en viss aldersspredning innenfor alderen 12-23 
(24) år. Medlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet. 
Det skal være vararepresentanter, men ikke personlig vara. Dersom et medlem flytter ut 
av fylket skal denne søke permisjon eller fritak fra vervet. Dette gjelder også ved flytting 
ved skolegang/studier. I slike tilfeller rykker vararepresentant opp. Administrerende 
direktør kan supplere listen over vararepresentanter. 

Oppnevning 
Administrerende direktør oppnevner medlemmer på bakgrunn av innkomne forslag 
eller ønsker. 

Varighet 
Medlemmene sitter i 2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det er ikke er ønskelig at 
hele rådet skiftes ut samtidig. 

3.  Organisering 
Ungdomsrådet er et overordnet organ og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i 
alle Finnmarkssykehusets klinikker.  
Ungdomsrådet skal bestå av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ungdomsrådet velger 
selv leder og nestleder. Koordinator fra Finnmarkssykehuset skal understøtte 
ungdomsrådet. 
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Møter 
Ungdomsrådet skal ha 4 – 6 årlige møter. Møtene kan avvikles som video-/Skype-
konferanser. Ett møte kan erstattes med helgesamling.  
I tillegg kan ungdomsrådet/medlemmer i ungdomsrådet inviteres av 
Finnmarkssykehuset til frivillig deltakelse ved møter med ledelse, foredrag etc. 

Samarbeid med foretakets koordinator 
Foretaket har en koordinator som skal ivareta daglig drift av ungdomsrådet. 
Koordinatoren skal: 
• sørge for møteplan, innkalling, sakslister og forberedelse av saker, samt skrive 

referat/protokoll fra ungdomsrådets møter 
• bistå ungdomsrådets leder og nestleder 
• organisere intern og ekstern kommunikasjon og formidling fra Ungdomsrådet 
• organisere valg av nye medlemmer til ungdomsrådet 

Samarbeid med klinikkenes kontaktpersoner 
Hver klinikk har en kontaktperson for ungdomsrådet. Kontaktperson i klinikk har 
ansvar for å koordinere kontakt mellom Ungdomsrådet og klinikken i saker som angår 
klinikken. 
Både Ungdomsrådet og Finnmarkssykehusets klinikker kan komme med saksforslag. 
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer skal eies av rådet selv. 

Samarbeid med brukerutvalget 
Det skal være et samarbeid mellom Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. 
Ungdomsrådets leder møter i årlig brukerutvalgsmøte for å orientere om aktuelle saker. 
Sakslister og referat/protokoll sendes rutinemessig mellom utvalgene.  

Taushetsplikt 
Medlemmene har taushetsplikt, som betyr at det som deles av personlige erfaringer i 
rådet ikke skal deles med noen andre. Taushetsplikten gjelder særlig personlige 
opplysninger om pasienter. Taushetserklæring skal undertegnes. 

4.  Oppgaver 
Medlemmene kan dele sine erfaringer med hverandre dersom de føler for det.  
Ungdomsrådet skal: 
• Fremme brukerperspektivet som ungdom for helsepersonell, sykehusledelse og 

helsemyndigheter ved å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom i 
Finnmarkssykehuset og dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen 
ungdom 

• Gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom i Finnmarkssykehuset og 
fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre 
Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende 
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5.  Godtgjøring 
Timesats for møter er kr. 120 for medlemmer og kr. 150 for leder/nestleder. Satsene 
reguleres i tråd med satsene ved UNN HF. 
Medlemmene får reisegodtgjørelse etter statens reiseregulativ 
Om ordinært møte erstattes med helgesamling honoreres dette som to møter a 4 timer. 
Dersom medlemmene inviteres til andre møter eller arrangement er prinsippet at 
oppdragsgiver betale honorar.  
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