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Årsmelding for Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF 2016
Oppgaver:
•
•

Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved
Sørlandet sykehus HF – på ungdommens premisser.
Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre
pasienttilbudet for unge brukere.

Mandat:
•

•

Ungdomsrådet er et rådgivende organ som på eget initiativ, eller etter innspill fra
ledelse og fagpersoner, tar opp saker som angår ungdomsopphold og kontakt med
BUA og ABUP.
Rådet skal representere ulike brukergrupper med representasjon fra hele Agder.

Organisering:

Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus består av 9 - 10 medlemmer:
•
•
•

Leder fram til 14. mars 2016: Camilla Domingos
Leder fra 14.03.16: Ena-Marie Roland
Nestleder: Ida-Mari Nordhaug

Medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hedda Bjørnbakk Sigridnes
Amalie Venger
Emilie Andreassen
Helene Ugland
Joachim Løvdal
Lyder Sverkeli
Karen Marie Hamar
Erik André Ingebrigtsen (til 01.08.16)

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved SSHF møter fast
Direktørens sekretær er sekretær i Ungdomsrådet.

Adm. direktør er med på flere møter gjennom året for å orientere og for å få informasjon
fra Ungdomsrådet.
Ungdomsrådets virksomhet i 2016:
Fra januar 2016 ble Ungdomsrådet (UR) organisatorisk flyttet fra Barne- og
ungdomsavdelingen til Organisasjonsavdelingen. Ungdomsrådet hadde siste møte i Barneog ungdomsavdelingen 18.01.16. I slutten av januar var rådet med på 2 møter med Modul 2
opplæringen for Brukerutvalg. Første ordinære møte, organisert til
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Organisasjonsavdelingen, var 14.03.16. Camilla Domingos gikk av som leder, men var til
stede i en overgang fram til 06. juni 2016.

Ungdomsrådet trekkes inn i stadig flere saker, bl. a i arbeidet med revisjon av planer for
SSHF, eks: Utviklingsplan 2030, Strategiplan 2018-2020. Det er viktig at Ungdomsrådet blir
representert i alt arbeid som berører ungdom.
Ungdomsrådet har i alt behandlet 51 saker i 2016. Dette er bl.a.:
Barn som pårørende

Ny foretakskoordinator presenterte saken, og viste bl.a til Helsepersonelloven § 10A som
sier noe om helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende. UR minnet
om at barn må få mulighet til å snakke med helsepersonell alene! Det er viktig å se
personen – ikke bare diagnosen.
Overgang fra barn til voksenmedisin fra fylte 18 år i Barne- og ungdomsavd. (BUA)

UR har vært engasjert i saken. Det ble orientert om endringer når en blir 18 år. Mange vil
savne tryggheten og støtten på BUA, mens andre synes overgangen går greit. Medlemmene
i UR er glad for 18 års grensen.
Innføring av 18-års grense for alle i BUA

18-års grense ble innført for medisinske avdelinger for flere år siden, 01.06.16 ble 18-års
grense innført for kirurgiske fag i SSK. Det jobbes med å innføre 18-års grense for
kirurgiske fag også i SSA. Dette støtter UR.
Pasient- og brukerombudet orienterte om sitt arbeid

Nyttig informasjon fra ombudet, og god kommunikasjon mellom UR og ombudet. Ombudet
hadde fokus på ungdom og deres rettigheter. Det ønskes møte med ombudet 2 ganger pr
år, ombudets årsmelding blir hovedsak på et av møtene.
Lærings- og mestringssenteret (LMS)

LMS driver opplæring av pasienter og pårørende. Holder mestringskurs, og kurs for
helsepersonell. Det finnes også tilbud til ungdom, eks SMIL. UR inviteres til å melde inn
dersom det er grupper som får dårlig tilbud. Regionalt LMS er lokalisert på SSHF, og UR er
invitert til å være med i en faglig referansegruppe i det regionale LMS.
Tilsyn «Barn som pårørende»

Representanter fra Fylkesmannen orienterte om det planlagte tilsynet, og ønsket å
innhente tips og synspunkter som er viktige for UR. UR er glad for besøket, og for mulighet
til å gi innspill. Resultat av tilsynet legges fram på et senere møte i UR.
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«MIN sak»
UR innførte høsten 2016 «MIN sak». Dette er en sak hvor den enkelte i rådet forteller «sin
sak». Hva de har opplevd, hva de synes har blitt gjort feil, hva som kjennes riktig, og hvilke
forbedringer de mener kan gjøres. Dette er en fin måte å formidle «sitt budskap», og
lærerikt for alle som er til stede. Vi takker for at medlemmene er så åpne, og for at de vil
dele sine tanker med andre.

Optimaliseringsprosjektet

Organisasjonssjefen orienterte om status for prosjektet. Målet er: øke aktiviteten og
redusere årsverk, og påse at pengene/ressursene brukes på best mulig måte. Leder for UR
har vært med i arbeidet vedr. organisering av BUA i SSHF Arendal.
ME – Brukerstyrt poliklinikk

Representanter for Brukerrådet ME og ansatt sykepleier orienterte om arbeidet. Ønskene
fra pasientene er bl.a.: At pasientene tas på alvor, økt kunnskap, ha koordinatorer,
oppfølging, hjelp mot smerter, hjelp til å skrive søknader, hvilke rettigheter har pasienten,
og ME pasientene sliter med mange fordommer. Et spennende arbeid!
Organisering av Barneavd. i Arendal

Leder for UR har vært involvert i denne saken som gjelder bruk av avd. i 6 etg. SSA. Ulike
muligheter sees på.
Organisering av HABU

Ungdomsrådet (UR) ble orientert om det pågående arbeidet med organisatorisk plassering
av HABU, enten til somatikk eller psykiatri. UR var helt klar på at HABU bør organiseres til
somatikk.
Nye nettsider for SSHF

UR fikk en presentasjon av de nye nettsidene for SSHF. Dette er en nasjonal løsning med
samme design. UR inviteres til å melde inn informasjon om rådet til SSHF sine nettsider.

Smittevern

Det ble orientert om smittevern og hygienetiltak på SSHF. Nyttig informasjon og
påminning. UR ber hygienesykepleier om å følge opp spørsmål vedr. bruk av «smykker»
laget av barn – bør/kan disse brukes på jobb?
Andre faste saker:
•
•
•

Ting som rører seg/Saker fra Ungdomsrådet
Direktørens informasjon
Siden sist
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•

Eventuelt

Oppmøte på møtene i UR
Det har vært ganske stort forfall til en del møter, og det er derfor enighet om å øke antall
medlemmer til 11 personer. En person gikk ut av utvalget i høst på grunn av skolegang
annen steds. Det er tatt kontakt med FFO samt BUA og ABUP om å få forslag på 2 nye
medlemmer til rådet. Dette er ikke på plass ved årsskiftet.
Facebook

Ungdomsrådet har egen Facebook side.
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