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Medlemmer av Ungdomsrådet  

Emma Sofie Lae-Pedersen   (Leder, juni 2021) 

Siv Emberland    (Nestleder / Sekretær f.o.m. juni 2020)  

Anders Kannelønning    

Emily Hunter     (Medlem/leder t.o.m. juni 2021)  

Elise Fredriksen  

Lina Nygaard     (Medlem t.o.m. juni 2021) 

Elina Haavik Dale  

Malene Breivik  

Madeleine Hjelmevoll   (Medlem t.o.m. april 2021)  

Magnus Helgesen Tofte  

Bergljot Apeland Kvæstad   (Medlem f.o.m. september 2021- t.o.m. desember 2021) 

Jonas Storesund     

Jonar Freim  

Vebjørn Engedal    (Medlem f.o.m. september 2021)  

Elisabeth Kvinnesland   (Medlem f.o.m. november 2021)  

 

Koordinatorer 

Sølvi Heimestøl      

Cathrine Kvamsø Olsen  
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Sammensetning 

Vi er per dags dato en gjeng på totalt 11 ungdommer, fordelt på 6 jenter og 5 gutter. Alderen 

er mellom 14 – 23 år. Vi er geografisk spredt i store deler av regionen til Helse Fonna (Tysvær, 

Haugesund, Karmøy, Sveio, Stord/Fitjar). Ungdomsrådet har erfaring fra somatikk og psykisk 

helsevern, enten som pasient selv eller pårørende. Erfaringene er fra både 

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.  

 

Vi har en god «leder gruppe» som består av leder og nestleder. De får god oppfølging og 

veiledning av koordinatorene våre. «Leder duo’en» har fordelt oppgavene mellom seg. Leder 

har hovedansvar for å lede møtene og kaller inn. Nestleder er sekretær og legger ut agenda, 

referat og informasjon på facebook siden vår. Sammen leder de møtene og jobber for et godt 

miljø i rådet. Alle skal være med, bli sett og inkludert. Alle har viktig erfaring og alle skal få 

komme til ordet. Lederduoen sammen med koordinatorene sørger for at alle blir inkludert.  

 

Mottoet til ungdomsrådet er 

Ungdomsrådet sin hovedoppgave er å gjøre sykehus, BUP, DPS til et bedre sted for barn og 

unge. Enten om de er syke selv eller har sykdom i nære omgivelser. Vi jobber også for å gjøre 

kommunen, og stedene barn og unge oppholder seg store deler av tiden, til et godt sted å 

være. Vi ønsker at barn og unge skal ha det bra, bli sett og forstått der de er. Dermed jobber 

vi for å spre kunnskap ut til kommunehelsetjenesten og oppvekstsektoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få 

et enda bedre tilbud i Helse Fonna, enten om de er syke 

selv, eller har sykdom i nære omgivelser.»

Vår hovedoppgave 
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Hvordan jobber vi 

Vi jobber mye med å ha et godt miljø og være sammensveiste, dette har vært viktig helt fra vi 

ble etablert.  Vi har fokus på å være trygge på hverandre, da blir det lettere å jobbe sammen. 

Vi har gjort oss noen erfaringer med hva som skal til og som fungerer.  Vi har laget 

samlingsregler i lag, med en oversikt over hva som er viktig for oss som ungdomsråd. Vi 

benytter et såkalt behovskart på møtene våre, det gir mulighet til å fortelle hvordan vi har det 

for tiden og spesielt dagen i dag. Det skaper åpenhet og forståelse for hverandre.  

Vi har gjennom årene jobbet på ulike måter, vi har skrevet leserinnlegg for å få frem 

budskapet vårt, blitt intervjuet i lokalradio, laget filmer om viktige emner, holdt mange 

foredrag og gått Lucia på sykehuset for å spre glede. Vi har også delt av våre erfaringer om 

hvordan vi jobber med andre ungdomsråd i regionen og nasjonalt. 
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Gjennomføring av møter året 2021 

På grunn av pandemien har møteformen variert i 2021! Våren 2021 gjennomførte vi 2 fysiske 

og 2 digitale møter. Høsten 2021 har vi gjennomført 2 helt fysiske møte, 1 fysisk møte med 

noen deltagere på Teams og 1 heldigitalt møte. Hvordan de ulike møtene har blitt 

gjennomført på har pandemien og smittesituasjonen bestemt, vi har vært strenge på 

smittevern. Vi har snudd oss rundt på kort varsel, men alle møter er gjennomført etter 

oppsatt dato. Ved digitale møter har Teams vært benyttet som kanal. Det fungerer veldig fint, 

og møtene blir gjennomført med god standard. Vi holder framdels på den gode stemningen 

og åpenheten. Vi starter alltid møtene med en runde rundt «bordet».  
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Hjertesaker 2021 

Vi som ungdomsråd har noen hjertesaker som vi jobber ekstra for. Disse presenterer vi ofte 

ute på oppdrag for å gi et perspektiv på hva vi brenner litt ekstra for. I 2021 har vi tatt opp og 

jobbet med å formulere hjertesakene, alle har blitt inkludert i prosessen..  

 Helhetlige hjelpetilbud 

Her inngår barn og unges helsetjeneste som er utarbeidet i psykiatrien. Vi ønsker at 

denne skal utvides til å gjelde i somatikken også. Det er viktig for oss i UR at 

helsepersonell ser barn og ungdom som en helhet – da må også tjenestene henge 

sammen. At de ikke låser seg til grunndiagnosen, om den er somatisk er det også viktig 

å se og ha fokus på den mentale biten. For når en opplever sykdom, trenger en ikke 

bare hjelp til selve sykdommen, men også hvordan man håndterer den. Det vil si at 

kroppen vår ikke skilles mellom hode og kropp, den er «satt sammen» og hele trenger 

å bli sett.  

 Brukermedvirkning  

Vi ønsker å sette søkelys på viktigheten av å få være med å medvirke. Vi som UR har 

ønsket å være med å få ut stemmen til ungdommer. Det har vi fått gjort innen flere 

felt i 2021, og ønsker at 2022 byr på enda mer. Brukermedvirkning for oss er at vi får 

sagt hva som er viktig og at det blir tatt med videre. Vi ønsker å være en viktig kanal og 

ikke bare et sjekkpunkt – da får vi reell påvirkning. 

 Barn og unge som pårørende  

Dette er et veldig viktig tema for oss, om det er barn av foreldre eller søsken. Alle 

trenger å bli sett og involvert. Det er et emne som vi tar opp med jevne mellomrom og 

snakker om til enhver tid. Det er kjempeviktig å sette fokus på, og ta med seg i inn i 

hele helsetjenesten. Temaet må holdes varmt og fagfolk trenger både kunnskap og 

trygghet i å møte barn som er pårørende. Det er kjempeviktig å se dem og ta «vare» 

på dem! Om ikke kan det gi store belastninger for den enkelte og for familien og 

helsetjenesten få flere pasienter framover. 
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 Selvmordsforebygging  

Dette har UR brent for i flere år, og ble enda mer aktuelt under pandemien. Flere barn 

og unge ble isolert og alene, og mer tid ble brukt i sine egne bobler uten innputt fra 

omverden. Vi ble oppfordret til å være alene og ikke være sammen med så mange og 

dermed ble selvmordsforebygging og psykiskhelse et viktig tema for UR. Det å snakke 

om tema om hvordan være der for hverandre på annet vis ble mottoet vårt. Vi har i 

flere runder deltatt i Helse Fonna sin selvmordsforebyggende kampanje.  

 

Ungdom og koronapandemien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronapandemien ble med oss i 2021 også, og har påvirket UR sitt arbeid i noe grad, men vi 

har lært å gjennomføre både møter, fagdager og kurs digitalt. Med det har vi fått ut 

budskapet vårt og fått innputt dette året også.  

 

Ungdom og koronapandemien, dette har vi brukt en del tid på å snakke om i møtene våre. Vi 

har vært en felles arena å utrykke oss på, der vi møter støtte og forståelse. Ungdom har vært 

rammet i den forstand at de har hatt hjemmeskole, aktiviteter har vært stengt og det har 
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vært mange begrensninger. Aktiviteter for ungdom har også åpnet senere enn 

barneaktiviteter, det har vært forståelig, men samt kipt for oss det gjelder.  

Vi  i UR har kjent på konsekvensene av pandemien for ungdom, det er flere som har følt seg 

alene og de som har utfordringer i hjemmet har kjent ekstra på det når eneste «fristed» blir 

tatt vekk.  Erfaringene og samtalene rundt dette har vi tatt med oss ut i innleggene vi har 

holdt for fagpersoner og gitt noen gode råd. Vi må huske at disse konsekvensene ved at flere 

utvikler psykiske utfordringer, blir med oss videre. Vi har også fulgt situasjonen med økte 

ventelister på BUP. Det er skremmende å høre at ungdom har fått så mange utfordringer på 

grunn av pandemien, her må skole og helsetjenestene jobbe godt sammen - skolen er en 

viktig del av barn og unges tid.   

 

Infosaker 2021 

Vi i UR har ofte folk inne på møtene våre, de snakker om saker, og gir oss oppgaver å jobbe 

med i grupper for å så komme med innspill de kan ta med seg.  

I 2021 har vi hatt besøk av:  

 Reidun Rasmussen Mjør – Samhandlingssjef Helse Fonna HF  

Vi hadde besøk av Reidun på februar møte vårt (04.02.21), der hun snakket om 

helsefellesskap og, den nye utviklingsplanen. UR ble informert om hva helsefellesskap 

er og hvordan det utarbeides, her har vi representanter inn i flere fora. Vi fikk også gi 

innspill til utviklingsplanen om hva vi syns er viktig.   

 Georg Walter Reinhardt – Avdelingsleder BUP Haugesund  

Vi hadde besøk av Georg på mars møte vårt (18.03.21). Vi fikk informasjon om året 

som hadde gått, hvordan BUP arbeidet, og hvordan de løste pågangen mtp 

smitteverntiltak. Georg snakket også om henvisninger i sammenheng med avslag. 

Etter dette besøket, ble det utarbeidet et fora for et tettere samarbeid mellom BUP og 

UR.  

 Stina Steingildra – Kommunikasjons avdeling Helse Fonna  

På møte vårt i mars fikk vi besøk av Stina, som snakket om hvordan vi skulle forholde 

oss til media når media tar kontakt. Samt hvordan vi skal forholde oss før vi tar kontakt 

med media og hva vi skal tenke på mtp sosiale medier.  
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 Tove Elise Johansen og Inghild Hovland – Avdelingsleder barne- og ungdomsavdeling og 

leder av barneposten  

Barne- og ungdomsavdeling / posten var på besøk på oktober møte vårt (06.10.21). 

Tematikken var brukermedvirkning mellom UR og barne-og ungdomsavdelingen, 

lystgass, informasjon om hjemmesykehus, gavepenger og byggetrinn 2.  

 Laila Nemeth – Prosjektleder bygg  

På møte i november (03.11.21) hadde vi besøk av Laila. Hun gav oss en beskrivelse av 

byggetrinn 1 og hvordan det hadde gått i oppstartfasen i nytt bygg. Vi fikk også 

informasjon om byggetrinn 2, og hva som vil bli påvirket i denne prosessen + hva som 

er målet. Det ble også avtalt at UR skal delta i arbeidsgrupper og være tett på i denne 

prosessen, noe vi ønsker sterkt.  

 Siv Øvsthus – Sykehusklovn  

UR inviterte inn Siv som jobber som sykehusklovn på møte i desember (06.12.21). 

Ungdomsrådet ønsket å høre hvordan de jobbet, utdanningen og hvordan arbeidet 

deres generelt er. Ungdomsrådet ønsker videre samarbeid, og mer kunnskap om 

deres arbeid.  

 

Ressursgrupper/arbeidsgrupper, fagnettverk og faglig samarbeidsutvalg  

Ungdomsrådet har representanter i ulike arbeidsgrupper, fagnettverk og faglig 

samarbeidsutvalg. Det er viktig mtp å ivareta brukermedvirkning og spesielt ungdommene sitt 

perspektiv.  

Vi har medlemmer i:  

 Fagnettverk «Barn og unge med erverva hjerneskade», i regi av Helse Vest 

Dette er et regionalt fagnettverk, der Elina sitter som representant for alle UR i Helse 

Vest. De arbeide for å utarbeide et godt opplegg for barn og unge som lever med en 

erverva hjerneskade.  

 Fagnettverk / faglig samarbeidsutvalg Barn og Unge – FOUSAM  

Når året startet var det fagnettverk, men fra høsten heter det faglig samarbeidsutvalg 

(FSU) der sitte Emma Sofie og Siv, men fra 2022 er det 1 brukerrepresentant fra 

ungdomsrådet som skal være med.  



 
 
 

 10 

 Ressursgruppe Barn som Pårørende – FOUSAM  

Ressursgruppen er en gruppe som består av fagfolk fra helseforetaket, kommunene i 

regionen, og brukerrepresentant Siv. I løpet av 2021 har ressursgruppen holdt en 

digital praktisk rettet fagdag for helsepersonell, der fokuset er hvordan snakke med 

barn når foreldre eller søsken er alvorlig syke.  

 Arbeidsgruppe «pårørendekurs for ungdom» - Recovery ressursbase 

Det har i løpet av 2021 blitt utarbeidet et pårørendekurs for ungdom, der fokuset var 

ungdom som var pårørende til personer som hadde psykiske utfordringer. Her er 

Emma Sofie brukerrepresentant. Kurset hadde planlagt oppstart høsten 2021, men 

utfordringer med å rekruttere ble starten utsatt til vinter/vår 2022.  

 

 Arbeidsgruppe for digitale formidlingskurs – FOUSAM  

Emma Sofie har vært med å utforme digitalt formidlingskurs i samarbeid med 

FOUSAM. De har gjennomført 3 slike kurs i løpet av 2021. Med gode tilbakemeldinger 

og at det er nyttig for å være en bedre formidler.  

 Arbeidsgruppe for Helsepedagogikk med fokus på ungdom – FOUSAM  

Siv, har deltatt i arbeidsgruppe for helsepedagogikk. Siv har vært med å utforme 

opplegget, hva som skal legges vekt på som er viktig for ungdom for å få kurset som 

arbeidsgruppa ønsker, og holdt innlegg på selve kurset. Kurset ble gjennomført digitalt 

desember 2021. 

 Referansegruppe Tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid barn og unge – 

Helsedirektoratet 

Emma Sofie har siden våren 2021 deltatt i referansegruppe for tverrsektoriell veileder 

for psykisk helsearbeid barn og unge. Dette arbeidet forsetter i 2022. Veilederen skal 

gi et helhetlig helsearbeid, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging, 

behandling og samhandling. Dette gjelder barn og unge som står i fare for, eller har 

utviklet, psykiske plager av ulik alvorlighetsgrad 
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Prosjekter Ungdomsrådet er inkludert i 

Ungdomsrådet deltar aktivt inn i forprosjektet FACT Ung = Fleksibel, Aktiv, Oppsøkende 

Behandling.  

Dette er et forprosjekt i samarbeid mellom BUP Stord og Haugesund. Ungdomsrådet har vært 

involvert i prosjektet fra midlene innvilget mai 2021. Fra august 2021 har 1 representant sittet 

i prosjektgruppen i en 40% stilling, og 1 representant inn i styringsgruppen for prosjektet. Slik 

det er organisert er at styringsgruppemøtene er ca. 1 gang/mnd., der de følger opp 

prosjektgruppen og komme med innspill/tilbakemelding for arbeidet som er gjort. 

Det som er målet med denne modellen, er å hjelpe de ungdommene som ikke får god nok 

hjelp / passer inn i eksisterende tjenester. Dette treffer godt det UR jobber for at ungdommen 

ikke skal falle mellom to stoler. Det som ønskes utfra denne modellen er å etablere et tilbud 

med et team der ulike fagpersoner jobber rundt ungdommene, som treffer de der de er.  

Ungdomsrådet er tett på arbeidet, representantene som er med i prosjektet informerer 

resten av gjengen på møtene, UR får informasjon om arbeidet, og får komme med 

innspill/tilbakemeldinger som tas tilbake til prosjektet.  

 

Oppdag, videreformidlings saker 2021 

Vi i Ungdomsrådet har hatt et innholdsrikt år, med varierte oppdrag. Ungdomsrådet har vært 

med på både lokale, regionale og nasjonale oppdrag. .  

 

Eksempler fra vårsemesteret er: Vi var i møte med helsedirektoratet der tema var innspill til 

nasjonal veileder innen psykisk helsevern. Ungdomsrådet var representert på 

Topplederforum. Ungdomsrådet har vært med å gi innspill til utviklingsplanen, noe vi setter 

stor pris på. Vi hadde 3 stk medlemmer som deltok på digital fagdag, Barn som pårørende. 

Noe annet vi har vært med på er: Workshop – helsedirektoratet «Hva er viktig for barn og 

unge når de har behov for hjelp med sine utfordringer».  

Eksempler fra høst semesteret er: Vi var heldige å være med på åpningen av nytt 

sykehusbygg. Ungdomsrådet fikk delta på styremøte i Helse Fonna, og fikk snakke om det UR 

syns er viktig. Vi har skrevet en oppfordring til avdelinger etc. som arbeider med 

kreftpasienter og deres pårørende – for å benytte seg av og informere om kreftomsorg 
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Rogaland. Ungdomsrådet har deltatt rundt tema helsefellesskap, med innlegg på regional 

møteplass. Et medlem har også vært på radio 102, og snakket litt om UR og hva hun brenner 

for, et tema som også er tatt opp på møte vi hadde med barne- og ungdomsavdelingen.  

1 representant har vært på en samling med barn som benytter seg av kreftomsorg 

Sunnhordaland.  

 

Totalt 33 oppdrag / kontakt / innlegg har vi hatt i 2021. Noen av oppdragene er gjennomført 

på ordinære UR møte, vi har deltatt i spørreundersøkelser der vi har brukt Facebooksida 

aktivt og vi har deltatt på ulike møter, kurs og samlinger (digitalt og fysisk). 1 oppdrag er avlyst 

r/t smittesituasjonen, og det er Lucia feiringen på sykehuset som ungdomsrådet har 

gjennomført tidligere før pandemien brøt ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål for 2022 

Ungdomsrådet ønsker å ta stor del i byggetrinn2 i 2022, vi ønsker å engasjere oss i 

arbeidsgrupper og ha tema oppe på møtene våre. Vi skal arbeide tett på helsefelleskap og 

danne en felles forståelse om dette begrepet. Ungdomsrådet skal fortsette sitt tette 

samarbeid med BUP, der vi har 3 brukerrepresentanter inn som deltar i et strukturert 

samarbeid, her har vi sammen utviklet egne retningslinjer. Vi er også i dialog med barne- og 

ungdomsavdelingen med ønske om å utvikle et strukturert samarbeid der også. Samtidig 

fortsetter vi i FSU Barn og Unge og i ressursgruppe Barn som Pårørende. Vi ønsker også dette 
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året å delta på ulike fagdager og samlinger – det er viktige arenaer for oss å nå ut med 

ungdommene sine synspunkt. 

 

Et stort ønske for oss er at Barn og Unges helsetjeneste blir utvidet til å gjelde somatisk helse 

også. At det blir et system på og utforming slik at retningslinjene vil gjelde somatisk helse og 

psykisk helse. At det blir en fellesbetegnelse med underkategorier.  

 

 

 

Vi ønsker å være synlige og være en viktig del av Helse Fonna sitt fremtidige arbeid, og være 

barn og unges stemme!  

 

Bruk Ungdomsrådet! Å satse på ungdom, er en investering i fremtiden. Vi vet hva barn og 

unge ønsker og trenger!  

 
 
 
 
 
 
 
 


