REFERAT FRA UNGDOMSRÅDET
Dato: Mandag 13 mai 2019, kl.16:30-19:30
Sted: Lærings og mestringssenteret
Tilstede: Annelin, Anne, Ida, Julia, Sander, Ingrid og Marit, koordinator.

Sak 13/19

Godkjenning av sakliste og referat
Referat og saksliste godkjent.

Sak 14/19

Hva har skjedd siden sist? Saker som er meldt inn og orienteringssaker.
Det ble orientert om:
-

Sak 15/19

Anne informerte om arbeidet i Wayfindergruppa i SUS 2023. Gruppa
fortsetter fram til sykehuset står klart.
Vi har mottatt invitasjon til å være med i en referansegruppe ved Oslo
Universitetssykehus i forskningsprosjektet «Ung Face IT», et nettbasert
selvhjelpsprogram for ungdom 12-17 år med utseenderelaterte
utfordringer. Anne tar kontakt og vurderer om det er aktuelt for henne å
delta i.
Videre jobbing i prosess med ny nettside «ungdom på sykehus» inne på
SUS.no. Marit og Annelin følger opp.

Videre organisering av Ungdomsrådet på SUS. Vedlagt ligger sak til
brukerutvalget 08.05.19.
Ledelsen på Barne- og ungdomsavdelingene har foreslått en ny organisering
av Ungdomsrådet på SUS. Dette ble presentert i brukerutvalget 08.05.19 der
Anne var tilstede. Saken har ikke vært behandlet i Ungdomsrådet. Ledelsen
kaller inn Ungdomsrådet, Brukerutvalget, koordinator i UR og LMS til et møte
ang veien videre.
Det foreslåes å opprette ekspertråd i PHBURA, Barne- og ungdomsavdelingen
og Barne- og ungdomshabilitering.
På møtet jobbet vi med å se fordeler og ulemper med forslag ny organisering.




Ungdommene så at organiseringen kan ha positive sider; mer
relevante diskusjoner og at en jobber nært fagfolk i eget «diagnosefelt».
Ulemper kan være at en mister noe mangfold og verdifulle innspill på
tvers av diagnoser. Utfordrende å få til godt samarbeidsmiljø i
Ungdomsrådet som foreslås å møtes en gang pr halvår.
UR synes det er viktig at ungdom som pårørende og eldre ungdom (1823) også får plass i ekspertrådene til HABU og Barne- og
ungdomsklinikken.

I Ungdomsrådet på SUS 2017-2019 er følgende aktuelle for ekspertråd:
Tre unge har gått inn i råd for PHBURA
En ønsker å gå inn i råd for habilitering. Vi har også fått meldt inn en kandidat
fra SAFO.
En ønsker å gå inn i råd for Barne- og ungdomsklinikken.
Fire unge er usikre på om de vil fortsette, og seks slutter.

Sak 16/19

Opplæringssamling for ungdomsråd i Helse Vest 19. og 20. oktober 2019.
Hvilke tema ønske ungdomsrådet?
Tema Ungdomsrådet ønsket seg var;
-

hva er brukermedvirkning og hvordan medvirke?
høre erfaringer fra de andre ungdomsrådene
hvordan skape engasjement og godt samarbeidsklima i rådet?
Få motivasjon til å gi innspill
Forestilling «Mannen i speilet» en ung mann m ADHD og psykiske
utfordringer har laget forestilling. Er venn av Anne.

Marit gir tilbakemelding til koordinatorgruppa som organiserer samlingen og
sender info til Stig i ekspertrådet psykisk helsevern.

Sak 17/19

Eventuelt
Ungdomsrådet er invitert til åpning av nye HAVO, habiliteringsavdeling for
voksne på Mariero torsdag 23.05.19 kl 1200. Anne og ev flere deltar.
Ungdomsrådet er invitert til Vrimletorget 2019 tirsdag 18.06.19 kl 0900-1400
på Tou scene. Arrangør: LMS m flere. Se teaser. UR inviteres til å ha stand.
Påmelding til koordinator innen 28.mai.
Siden dette er siste møte, anbefaler det nåværende ungdomsrådet at høstens
nye råd jobber fortsetter å markedsføre pasientsikkerhetsbrosjyren for
ungdom, gjerne på voksenavdeling der de har mange unge, eks gastro og
endokrinologisk avdeling. Overgang fra barne- og ungdomsavdeling til voksen
avdeling er et tema som er viktig å følge opp.

