
  

 

Referat fra UNGDOMSRÅDET på SUS 

 

Dato: Mandag 22. januar 2018, kl.16:30-19:00  

Sted: Lærings og mestringssenteret på SUS  

Tilstede: Emilie, Julie, Anne, Annelin, Thea, Marie, Ingrid, Sander, Trym, Annelin, Martha, 
Marit, Stig 

 

Sak 01/18 Godkjenning av sakliste og referat 

Starter med en liten runde før godkjenning av referat og saksliste. Annelin leder oss gjennom 
sakene.  

 

Sak 02/18 Ungdom som pårørende 

Fikk besøk av Gro Christensen Peck. Hun er leder for Forsknings- og undervisningsenheten. 
Vi får informasjon om rettigheter og arbeidet med barn og ungdom som pårørende. Søsken 
er også inkludert som pårørende. Gro fortalte om en multisenterstudie om barn som 
pårørende. Julia fortalte litt om møte med Pårørendesenteret.  

 

Sak 03/18 Årsmelding 2017  

 

Årsmeldingen er sendt ut i forkant. Ungdomsrådet tar den til orientering.  

 

Sak 04/18 Prosedyre for overgangen til voksenavdelinger  

Gjelder innspill til prosedyrer der Ingrid Kverneland har ønsket er samarbeid med 
Ungdomsrådet. Arbeidsgruppa presenterer sine innspill til prosedyren ved Annelin. Når 
forslag til prosedyre er klart sendes det på høringsrunde. Ungdomsrådet ber om å bli med på 
høringsrunden.  

Prosedyrearbeidet som er satt i gang gjelder BUK, og andre avdelinger slik som BURA 
(psykisk helse) er ikke inkludert. Ungdomsrådet ønsker at alle avdelinger som berører 
ungdom inkluderes i eller får egen prosedyre for overgang til voksenavdeling.  



 

Sak 05/18 Nettsider om ungdomshelse på sus.no 

Utsatt til neste møte 

 

Sak 06/18 «Bare spør» brosjyre 

Utsatt til neste møte 

 

Sak 07/18 Fagrevisjon diabetes og rus 

Ungdomsrådet skal møte Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet for å delta i en fagrevisjon. 
Dette er nytt arbeid for oss. På møtet stilte meldte Thea, Anne og Julia seg til å delta. Når 
referatet skrives er datoen endret. Tidspunkt og deltakere avtales gjennom e-post.  

 

Sak 08/18 BUP-dagene  

Informasjon om en nasjonal konferanse for barne- og ungdomspsykiatere i Stavanger 18-20. 
april. Torsdag 19. april mellom kl 13.30 og 14.45 er Ungdomsrådet invitert til å ha en 
presentasjon. Flere som kan tenke seg å væte med å bidra; Marie, Thea, Annelin, kanskje 
Julia. Stig blir med, vi koordinerer dette pr mail og på FB.  

 

Sak 09/18 10 punkter til ledelsen på SuS 

I forkant av møtet har flere kommet med innspill på FB. Ungdomsrådet jobbet med 
innholdet til 10 prioriterte råd som skal presenteres på møte med ledergruppa for hele Helse 
Stavanger.  

 

Sak 10/18 Eventuelt  

 

 

 


