
 

 

Mandat Ungdomsråd ved Stavanger Universitetssjukehus 

– vedtatt i Ledergruppa; LG, 04.11.2014, revidert og vedtatt i Ledergruppa barn og unge; 21.10.16. 

1. Innledning 

Ungdomsrådet ved Helse Stavanger HF legger til grunn de overordnede føringer som er beskrevet i 

dokumentet «Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF – retningslinjer for 

brukerutvalg». Ungdomsrådet er et supplement til Brukerutvalget. Ungdomsrådets medlemmer 

rekrutteres via brukerorganisasjonene og via avdelingene.  

Momentene nedenfor omfatter særlige temaer som ikke inngår i eller avviker fra ovennevnte 

retningslinje.  

2. Mandat 

 Ungdomsrådet er et rådgivende organ for styret/ledelsen og omfatter tilbudet som Helse 

Stavanger HF gir til pasienter i alderen 13 til 25 år og deres pårørende, samt tilbud som blir gitt til 

barn/unge når deres foresatte er pasienter ved Helse Stavanger HF. Rådet omfatter pasienter 

med både somatiske og psykiske lidelser.  

 Ungdomsrådet skal på eget initiativ, eller etter innspill fra ledelsen, fagpersoner og 

Brukerutvalget, drøfte og gi råd om saker som angår tjenestetilbudet for målgruppen. Rådet skal 

representere ulike brukergrupper fra hele opptaksområdet. Rådet orienterer Brukerutvalget. 

3. Sammensetning: 

Ungdomsrådet består av inntil 10 medlemmer i alderen 13-25 år. Den enkelte representant skal ha 

eller har hatt kontakt med foretakets tjenester.  Fagpersoner fra aktuelle tjenester møter i rådet 

inntil 2 ganger pr. halvår. Dersom rådet ønsker ytterligere deltakelse fra fagmiljøet avtales dette 

nærmere. Representanter fra ledergruppen i foretaket kan møte 1-2 ganger pr år. Barn som 

pårørende bør også være representert. Sekretærfunksjonen ivaretas av Helse Stavanger HF ved 

Lærings- og mestringssenteret. Medlemmer velges for to år av gangen, men med maksimal utskifting 

av halvparten første gang.   

4. Konstituering/møtehyppighet 

Ungdomsrådet konstituerer seg selv i første møte og definerer leder og nestleder. Ungdomsrådet har 

inntil 4 møter pr. halvår. Møtene foregår innenfor Helse Stavangers arealer. Møtetidspunktet er 

fortrinnsvis om ettermiddagen (fra kl. 16.00).  

Medlemmer fra Brukerutvalget og Ungdomsrådet har et felles møte pr. år. I tillegg skal 

Ungdomsrådet ha mulighet til å drøfte konkrete saker med Brukerrådet ved behov. Leder (evt. 

stedfortreder) av Ungdomsrådet har møterett i Brukerutvalget. 

 



 

5. Andre bestemmelser 

 Medlemmer av Ungdomsrådet får dekket reiseutgifter i henhold til statens satser. Reisene skal 

gjennomføres på billigste måte, og med offentlig transportmiddel der det er hensiktsmessig. 

 Møtegodtgjørelse  

 Deltakelse i diverse arbeidsgrupper, seminarer, kurs og andre aktiviteter avtales nærmere.  

 Ungdomsrådet utarbeider arbeidsplan for kommende år samt årsrapport for foregående år. 

Årsrapporten inngår i Brukerutvalgets årsrapport. 

 


