I foretaksmøtet 12. januar 2016 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere felles
retningslinjer for brukermedvirkning. Gjennom dette er det besluttet at alle helseforetak skal
etablere et ungdomsråd. I det påfølgende arbeidet har styret i Helse Nord-Trøndelag (HNT)
vedtatt følgende mandat for HNTs Ungdomsråd:

Mandat ungdomsråd
Grunnlag
I videreutvikling av «pasientens helsetjeneste» skal brukermedvirkning benyttes aktivt som
en kunnskapskilde til å forbedre, fornye og forenkle sykehustilbudet til beste for brukerne.
Ungdommens erfaringer og forslag skal brukes aktivt - og skal danne grunnlag for at
sykehusene skal bli en bedre plass å være syk, en bedre plass å være ungdom og en bedre
plass å følge med på sykdommen til søsken, foreldre, øvrig familie og venner.

Formål og oppgaver
Rådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom i helseforetaket - på
ungdommens premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan bidra til
å forbedre pasienttilbudet for unge brukere, samt tilbud som blir gitt til ungdom når deres
foresatte er pasienter i våre sykehus.
Ungdomsrådet skal arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom.
Rådet skal ha reel innflytelse på system- og tjenestenivå, og i forhold til alle relevante
enheter i helseforetaket. Ungdomsrådet må bli hørt og inkludert i alle prosesser som
omhandler helseforetakets tilbud til ungdom. Rådets arbeidet må tilrettelegges for
medlemmene.
Det må være tett dialog mellom ungdomsråd, brukerutvalg og ledelsen i helseforetaket for å
sikre muligheten til å komme med innspill og saker som er av interesse for unge brukere av
våre tjenester. Ungdomsrådet kan på eget initiativ drøfte og gi råd i saker som angår
tjenestetilbudet til ungdom. Ungdomsrådet skal ha anledning til å sette en selvstendig
agenda og løfte fram saker til drøfting og beslutning.

Sammensetning og oppnevning
Det er viktig at ungdomsrådet ivaretar et helhetlig brukerperspektiv, og ikke representerer
sær- og/eller personinteresser. Unge brukere skal selv kunne påvirke hvem som skal
representere dem. Brukerorganisasjonene og deres ungdomsorganisasjoner inviteres til å
nominere kandidater. Det legges til rette for rekruttering direkte blant brukere og
pårørende.
Ungdomsrådet skal bestå av 7 til 10 medlemmer i alderen 12-25 år fordelt geografisk i vårt
opptaksområde, gjenspeile pasient- og diagnosegrupper, pasienterfaring og kjønn.
Medlemmene velges for to år, med mulighet for gjenoppnevning. Det legges til rette for å
supplere rådet ved eventuelle frafall underveis i rådsperioden.
Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for ett år. Leder eller nestleder, eller
den utvalget utpeker, har møte og talerett i brukerutvalgets møter. Gjensidig har
Brukerutvalget anledning til å delta med observatør i ungdomsrådets møter.

Møtehyppighet og administrasjon
Helseforetaket finansierer ungdomsrådets aktivitet og HNT skal årlig vedta et budsjett for
rådet. Rådet skal ha inntil seks møter årlig, minimum fire.
Helseforetaket oppnevner en ungdomskoordinator som bistår ungdomsrådet i praktisk
tilrettelegging. Leder og nestleder i ungdomsrådet planlegger møtene sammen med
koordinatoren og Brukerutvalgets sekretær.
Ungdomsrådets leder og sekretær kaller inn til møtene med sakliste og saksdokumenter. Det
føres protokoll fra møtene og Ungdomsrådet skal ha egen administrasjonsside åpen for
allmennhetene på foretakets Ekstranett. Her skal møtekalender, innkallinger, dokumenter
og protokoller publiseres - på linje med HNTs styre og brukerutvalg.

Opplæring
Opplæringen av rådet må være tilpasset ungdom, både med tanke på form, tidspunkt og
sted. Ungdomsrådets medlemmer må få opplæring i sin rolle og mulighet for påvirkning.
Ungdomsrådets medlemmer må få anledning til å bli kjent med hverandre, bli trygge på
hverandre, og trygg på sin rolle som medlem i rådet.

Honorering
Arbeid i ungdomsråd honoreres etter enhver tid gjeldende retningslinje for honorering for
Brukerutvalg.

Andre bestemmelser
Ungdomsrådet må være tilgjengelige for unge brukere.
Ungdomsrådet utarbeider årsplan og avgir årsrapport hvert år. Årsrapport legges fram for
styret sammen med Årlig melding. Ungdomskoordinatoren hjelper ungdomsrådet med
dette.
Mandat og arbeidsform for Ungdomsrådet skal evalueres og eventuelt revideres i forkant av
oppnevning av nye medlemmer, altså annethvert år hvis rådet eller HNT mener det er
nødvendig.
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