REFERAT FRA UNGDOMSRÅDET
Dato: Mandag 23. april 2017, kl.15:30-19:00
Sted: Leder og nestleder hadde formøte på LMS. Selve møtet ble gjennomført på SuS
(møterom og 3D rom) og hos Impress på Storhaug.
Tilstede: Annelin, Anne, Julia, Trym, Thea, Marie, Ingrid, Ida, Emilie
Forfall: Martha, Sander, Gaute (vara Celina og Martine)

Sak 19/18

Godkjenning av sakliste og referat
Sendt ut i forkant, ingen merknader kommet inn. Ta kontakt hvis du har
kommentarer. Kun sak 20/18 som ble behandlet som ordinær møtesak.
Resten av møtet hadde et litt annerledes format denne gangen med
informasjon om nytt sykehus og workshop sammen med designere.

Sak 20/18

Høring – ny prosedyre på overgang barn – voksen avdeling
Gjennomgang av prosedyre utarbeidet for Barne- og ungdomsklinikken.
Prosedyren og skjema gjelder for unge med somatisk sykdom. Det er tenkt
egen prosedyre for psykisk helsevern. UR ønsker prosedyren velkommen, og
synes dette er svært viktig arbeid. UR har følgende kommentarer til
prosedyren:
Det presiseres at det er viktig at overgang mellom avdelinger sikres for alle
unge ved SuS, uavhengig av diagnosegrupper. Det bør også vurderes om
lignende overgang mellom 1. og 2. linjetjeneste for de med alvorlig sykdom og
komplekse diagnoser kan sikres på tilsvarende måte.
Punkt 3 i prosedyren omtaler ansvar for samarbeidet mellom ungdom,
pårørende og avdelingene. Kun ansvarlig lege er ført opp. Her mener UR at
andre fagpersoner med ansvar eller en koordinatorrolle også kan omtales, og
dermed gjøres ansvarlige for at prosedyren følges.
Punkt 4: Under kommunikasjon står det ..snakk gjerne med ungdommen
alene.. Bør endres til at alle ungdommer skal få tilbud om å snakke alene før
det avtales samtale med foreldre. Det står videre at det skal gis informasjon
om brukerforening til de over 18. Siste del av setningen (…over 18 år) foreslås
at tas bort.
Prosedyren linkes opp til sjekkliste «min helse» og «klar til overføring». UR
opplever forventingen som stilles til kunnskap om egen helsetilstand som vel
høye. Det kan gjennom sjekklistene oppleves som for stort ansvar for mange

unge, og UR minner om at det er en prosess å bli trygg på alt dette. Det bør
komme tydeligere fram at hensikten med sjekklistene er at disse områdene
blir ivaretatt i samtaler og oppfølgning fra SuS, hvis ikke kan det virke
overveldende for mange unge. Det må tas individuelle hensyn til modenhet.
Sjekklistene benytter avkrysning med tre svaralternativer. Alternativ to bør
endres fra dette trenger jeg jobbe med til dette trenger jeg mer hjelp til
/fokusområde.

Sak 21/18

SUS 2023 – omvisning i 3D studio
UR deltok i en presentasjon av utforming av nytt sykehus. Hege (sjef for OU
prosjektet SuS 2023) og Beate (prosjekt koordinator SuS 2023) ledet oss
gjennom seansen, som bl.a. bestod av omvisning i 3D studio. Det var
spørsmålsrunde og ble gitt litt tilbakemelding fra dybdeintervju som noen fra
UR har deltatt i. Hege kommer inn på møtet i september og presenterer
prosess etter dybdeintervju med tema dagbehandling, som UR har bidratt i.

Sak 22/18

Workshop med Impress reklamebyrå, «UNG» fokus
Spennende å jobbe med engasjerte folk i Impress for å få fram UNG – uttrykk
til SUS bruk.

Sak 23/18

Videre møter og planer for Ungdomsrådet
19.04.18 deltok Annelin for UR med innlegg på nasjonal BUP konferanse (for barne- og
ungdomspsykiatere fra hele landet). Tema ungdomshelse, brukermedvirkning og saker UR er
opptatt av ble presentert på en fin og levende måte med eksempler fra praksis.
08.06.18 er UR invitert til deltakelse i paneldebatt ved klinikkens dag ved BURA (avdeling
barn, ungdom og rus, en sammenslåing av tidligere avdeling for unge voksne og BUPA). Saken
kun behandlet i møte med leder og nestleder for UR. Det har vært mange henvendelser siste
tid, og det er vi glade for. Samtidig har det medført mye arbeid for enkelte av ungdommene i
rådet (dagtid), og ettersom det kommer tett på eksamenstid klarer vi ikke garantere for
deltakelse. Dersom det er mulig ber UR om å stå som kanskje-deltakere inntil vi vet om noen
har anledning.
14.06.18, Barnelederforum; dette rakk vi ikke gå gjennom på formøtet, tar det pr mail..
Uke 25 sosialt treff med Ungdomsrådet

Det er satt opp følgende møter for UR høsten 2018:
Mandagene 10.09.18, 29.10.18 og 19.11.18

Sak 24/18

Eventuelt

