REFERAT FRA UNGDOMSRÅDET
Dato: Mandag 28.01. 2019, kl.16:00-19:00
Sted: Lærings og mestringssenteret
Tilstede: Anne, Thea, Ida, Julia, Trym, Sander og Marit. I tillegg var Inge Hagen, ny leder på
Barne- og ungdomsklinikken, Kari Fredriksen og Stig Bjønnes med på første del (vi fulgte ikke
sakene i rekkefølge)
Sak 01/19

Godkjenning av sakliste og referat
Referat og saksliste godkjent. Inge Hagen inviteres til neste møte for å utdype
sak 36/18, ny prosedyre ang overgang fra barn til voksen.

Sak 02/19

Hva har skjedd siden sist? Saker som er meldt inn og orienteringssaker.
Møte for erfarne brukere på Lærings og mestringssenteret på SUS onsdag
6.februar kl 1600-200 (inkludert middag). Anne og Thea deltar og informerer
om UR.
Møte i Brukerutvalget på SUS onsdag 13.februar kl 1630-1700, Anne og
Annelin deltar og formidler hva Ungdomsrådet jobber med nå.
Regional samling i Bergen for Ungdomsrådene i Helse Vest er utsatt fra
februar 2019 til 19. og 20. oktober 2019. Sett av datoen.
Organisering av ungdomsrådene og valg av nytt Ungdomsråd– tas under
eventuelt

Sak 03/19

Prosjektgruppe, navn på nye sykehuset. SUS 2023 ønsker deltagelse av
Ungdomsrådet.
Inger Karin Skjæveland informerte om «Wayfinding» prosjekt ved det nye
sykehuset. Det går på å lage navn og skilt som bidrar til positive opplevelser.
Sykehuset ønsker to fra Ungdomsrådet inn i denne arbeidsgruppen. Møtene
går på ettermiddag (ca 1300-1500) ca 3 møter i halvåret.

Sak 04/19

Videre markedsføring av den nye «bare spør-brosjyren».
Sissel Eike Pettersen fortalte om bakgrunnen til «Bare Spør» aksjonen og
betydningen av at Ungdomsrådet formidler og reklamerer for brosjyren. Hun
undersøker i hvilke fora Ungdomsrådet kan nå ut til flest mulig aktuelle
avdelinger. Første sted blir på et utvidet ledermøte.

Sak 05/19

Fornying av nettside om Ungdomshelse på www.sus.no, samt sosiale medier
Marit oppdaterer Ungdomsrådet sin nettside i dagens utgave. En
arbeidsgruppe i UR ser mer på sidene til Helse Bergen, Oslo
Universitetssykehus og Ahus om ungdomshelse og finner ut sammen med
Ingrid Aukand i kommunikasjonsavdelingen hvordan nettsiden skal være.
UR har en Instagramkonto med lite aktivitet. Det er mulig å bruke SUS sine
kanaler både på Insta og FB

Sak 06/19

Innspill til bokkapittel om ungdom og seksualitet i ei bok som handler om
ungdomshelse. Åshild Skogerbø, psykolog og spesialist i klinisk sexologi,
BUP Madla, ønsker innspill.
Ungdommene sender hver enkelt tilbakemelding til Åshild Skogerbø på
hennes tema/spørsmål innen mandag 11.02.19.

Sak 07/19

Eventuelt


Skal vi ha en sosial kveld der minst ¾ av Ungdomsrådet kan komme
søndag 10.mars? Eller skal vi ha en skikkelig avslutning på
Ungdomsråd-perioden etter siste møtet 13.mai?



Obs god nettside www.ungdomsvennlig.no



Organisering og forankring av ungdomsrådet. Ungdomsrådet
etterlyser hvor denne saken står. Valgperioden for nåværende
Ungdomsrådet går ut sommeren 2019. Valg på nye representanter er i
august 2019. Saken om forankring, organisering og ressurser til drift av
Ungdomsrådet bør være avklart i god tid før sommeren 2019.



Valg august 2019. Valgperioden til dagens UR er fram til sommeren
2019. Nye representanter til Ungdomsrådet må være på plass til
oppstart høsten 2019. Marit orienterer organisasjonene om at det er
nyvalg, men at organiseringen er usikker.

