REFERAT FRA UNGDOMSRÅDET
Dato: Mandag 11. mars 2019, kl.16:00-19:00
Sted: Lærings og mestringssenteret
Tilstede: Annelin, Anne, Thea, Ida, Julia, Trym, Emilie, Sander og Marit, koordinator.
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Godkjenning av sakliste og referat
Referat og saksliste godkjent.
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Hva har skjedd siden sist? Saker som er meldt inn og orienteringssaker.
Det ble orientert om:
-
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Anne og Thea var på møte for erfarne brukere på Lærings og
mestringssenteret på SUS onsdag 6.februar med tema simulering
Anne og Thea var på møte i Brukerutvalget på SUS onsdag 13.februar
Ikke noe nytt ang ny organisering av Ungdomsrådet på SUS, vi purrer
Valg av nytt ungdomsråd august 19. SAFO har meldt inn en representant.
FFO ønsker ikke å sende ut før organisering er avklart. Noen av
representantene i UR vurderer å fortsette til neste år.
Regional samling i Bergen for Ungdomsrådene i Helse Vest er 19. og 20.
oktober 2019. Sett av datoen
Thea og Anne var på møte i SUS 2023, Wayfinder- arbeidsgruppe 08.03.19
UR presenterer «Bare spør brosjyren for ungdom» på ledergruppen 25.03

Dialog med Barne- og ungdomsklinikken, ved Inge Hagen, avdelingssjef.
Oppfølgnings sak etter «Ti tips til ledelsen på SUS 2018»
Punkt 2: om fast kontaktperson/koordinator ordningen. Har et barn/ungdom
en langvarig sykdom med oppfølgning på SUS skal en ha en fast
kontaktlege/kontakt sykepleier / team av fagfolk. Ved pakkeforløp som ved
kreftbehandling ol har en koordinator ansvar for å følge opp avtaler mm.
Det har skjedd en del endringer siden aldersgrensen ble hevet til 18 år for tre
år siden. Ennå noen fagområder som har 10/12 års grenser, eks øre, nese,
hals og brannskader.
Punkt 3: om at ungdom må sikres informasjon om ungdomsrommet. Alle nye
ungdommer ved BUK skal informeres om Ungdomsrommet. Hvordan sikre at
unge personer som ligger på andre avdelinger får informasjon?
Punkt 4: om skole. Møllehagen kontakter alle elever som går på videregående
første dag etter innleggelse. Kan få dokumentert skolegang på SUS slik at de
ikke får fravær. Kan få låne pc av Møllehagen. Vet Møllehagen om alle
ungdommer som ligger på andre avdelinger enn BUK og BUPA?

Ungdomsrådet påpeker at det er viktig med tett kontakt mellom lokalskole og
Møllehagen.
Punkt 5: om ungdomsvennlige åpningstider. BUK prøver å legge til rette til en
viss grad. Har noen ganger kveldspoliklinikk for å få ned ventelister. Ungdom
får ofte timer enten tidlig eller sent på dagen, slik at en unngår mye fravær.
Noen får behandling, for eksempel antibiotika, på post på ettermiddagstid.
Noen unge, for eksempel ungdom med kreft, kan få behandling/prøvetaking
hjemme via «hjemme-sykehus». Det er 4 avdelinger på SUS som er
prosjektavdelinger i forhold til kontroller via Skype. BUK er ikke med på dette
nå, men det vil komme flere slike løsninger i fremtiden.
Punkt 6: om ungdomskontakter på både BUK og voksenavdelinger,
kompetanse ungdomshelse. Alle ansatte ved BUK skal ta elæringsprogrammer om ungdomshelse. Dersom det blir en nasjonal veileder
om overgang barn-voksen, vil det være lettere å få voksenavdelingene med på
å opprette ungdomskontakter. Barnelegeforeningen har stort fokus på
ungdomshelse. Sonja Aase, overlege, er BUK sin representant i forhold til
ungdomshelse.
Punkt 7: om brukerundersøkelser. BUK ønsker å få tilbakemelding fra
ungdom. Utenom ris/ros postkasse på 4D skal avdelingen har ny
brukerundersøkelse i forhold til oppfølgning av diabetes pasienter.
Punkt 9: om oppfølgning av ny overgangsprosedyre og opplæringstilbud.
BUK har startet på endringene den nye prosedyren tilsier. Avdelingen skal
snart omorganisere og det skal opprettes en fagansvarlig overlege innen
mange ulike fagområder. Denne endringen håper en skal blant annet føre til
bedre oppfølgning av overgangsprosedyre og flere opplæringstilbud for unge.
Punkt 10: om fysiske og psykiske helseutfordringer. BUK og BUPA har utvidet
sitt samarbeid. Det skal nå ansettes en psykolog i tillegg til 1,2 stilling med
psykiater. Det vil si at det vil være en fagperson innen psykisk helse tilstede
på BUK daglig. I tillegg er det viktig å informere unge om
pasientorganisasjonene, om mulig skaffe «faddere» og ev bruke prestene.
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SUS 2023, organisasjonsutvikling (OU), oppsummering av dybdeintervju dag
og døgn som UR har bidratt inn i.
Margareth Gilje Heggland og Kari Jøssang orienterte om OU prosessene.
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Fornying av nettside om Ungdomshelse på www.sus.no
Ungdomsrådet jobbet med fornying av på nettsidene om ungdom på sykehus
på SUS sine sider. Fikk inspirasjon fra sidene til Helse Bergen og Oslo
Universitetssjukehus. En arbeidsgruppe fra UR ber om et møte med Ingrid
Aukland på kommunikasjonsavdelingen.
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Eventuelt
Unge funksjonshemmede etterspør oppfølgning av bestilling av prosedyre om
overgang fra barn til voksen. UR sender inn info fra SUS.

