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Til: 
Kopi:  
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Dato dok: 13.04.2021 

Referent: Elisabeth Hinderaker 
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Dybvig (BU), Trude Aamotsmo, Elisabeth Hinderaker 
Til sak 26/21: Tove (Nyenget) og Marte  

Forfall: Nathaniel Scarborough, Nikita A. Abbas 
 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 
Sak 25/21 Siden sist 

Utveksling av hvordan hver og en har det og ulike aktiviteter og gjøremål en er 
opptatt med for tiden. 
 

Sak 26/21 Brukermedvirkning i klinisk forskning for barn og unge 
Klinisk forskningspost, Barne- og ungdomsklinikken tilrettelegger og gjennomfører 
mange ulike studier innen mange fagfelt. De ønsker økt brukermedvirkning fra barn 
og unge inn i deres forskning. De ønsker i dagens møte innspill fra Ungdomsrådet om 
hva de bør tenke på og hvordan brukermedvirkning kan få større plass og fungere 
godt. 
(Presentasjon blir sendt som vedlegg til denne oppsummeringen).  
Ungdomsrådet kommer med flere innspill om; 

 Deling av egenerfaring 

 Viktig å få god informasjon på forhånd slik at en godt vet hva en sier ja til å bli 
med på 

 Gjerne legge det i tidsrom utenom skoletid 

 Brukerpanel er mer fleksibelt 

 Honorering er motiverende for deltakelse 

 Kurs/opplæring viktig 

 Diagnosespesifikk forskning er motiverende for å hjelpe konkrete 
pasientgrupper 

 Reell medvirkning er viktig 

 Rekrutteringsinnspill (nettverk, egne organisasjoner, sosiale medier, plakater, 
råd og utvalg i OUS. 

Sak 27/21 Orienteringssaker 
#Presentasjon av Ungdomsrådets nye koordinator Elisabeth Hinderaker. 
Sandra orienterer om at hun sitter i Samarbeidsforum for barn og unge, men kan ikke 
selv delta på møtet denne uken. For kort varsel til at noen kan delta fra UR denne 
gang. Trude deltar og gir beskjed og melder inn mulig interesse for deltagelse i 
arbeidsgruppe som skal etableres: «Barn og unge som er i tiltak i barneverntjenesten 
skal ha et likeverdig helsetilbud som barn og unge ellers i samfunnet». Hedda har 



meldt sin interesse. Trude tar det med videre. 
 
#Trude orienterer om fagdag for ungdomsansvarlige i regi av Råd for ungdomshelse 
12.mai. Sandra legger dette ut på FB. Fagdagen blir også webinar denne gangen og 
blir liggende på YouTube-kanal i etterkant. 
  
#Minner om Dialogmøte med brukerrepresentanter i OUS 10.mai der tema er kvalitet 
og pasientsikkerhet.  

Sak 28/21 Planlegging av møte med administrerende direktør 
Sandra viser en Powepoint-presentasjon med aktuelle temaer til møtet med 
administrerende direktør 4.mai., denne vil Sandra korte noe ned, slik at det blir tid til 
viktige temaer for diskusjon og dialog. Viktig å bruke timen godt. 
Forslag om temaer; 

 Oppdatering om pandemien 

 Ivaretakelse av skoletilbud på sykehus 

 Bedre overganger og bedre kommunikasjon 

 Noe som ikke er bra også? 

 Hvordan merker direktøren Ungdomsrådet – er vi synlige nok? 
Viktig å tenke på hva Ungdomsrådet brenner for – er det noe rådet ønsker seg.  
Enige om at hver og en får presentert seg kort – bli enige om samme antall minutter 
pr. person. 
Ungdomsrådet gir innspill til Sandra på FB så tar Sandra og setter det sammen. 
Elisabeth sender temaer og spørsmål fra Ungdomsrådet til direktøren ca. en uke før 
møtet. 

Sak 29/21 Eventuelt 
Ingen innmeldte saker. 

 
 


