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Sak

Ungdomsrådet SSHF

Sak/vedtak

Ungdomsrådet (UR) utvider antall medlemmer fra 2017, og vi kunne ønske Matilde Holm Søreide og
Marius Isaksen velkommen. Vi ser fram til et godt samarbeid i Ungdomsrådet.
01/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

02/17

Godkjenning av referat fra møtet 28.11.16
Godkjent.

03/17

Overgrepsmottak
Seksjonsleder Hege Gjessing fra Akuttmottaket orienterte.
• Overgrepsmottak var tidligere organisert til kommunen, men fra april 2016 overtok Sørlandet
sykehus mottaket. Pasientene kommer fra begge Agderfylkene
• Dette er et døgnåpent tilbud, og det kommer i snitt 2,5 henvendelser pr. uke. Akuttmottaket
har et eget rom hvor pasientene mottas, dette er plassert ved hovedinngangen til sykehuset
• En gruppe på 10 leger og 15 sykepleiere driver mottaket. Pasienter fra 15 år og oppover
mottas. Misbrukte barn under 15 år mottas i Barne- og ungdomsavdelingen av barnelege
• I Overgrepsmottaket mottas seksuelt misbrukte. Det er flest kvinner som henvender seg
• Andre overgrep enn seksuelle overgrep mottas i Akuttmottaket
• Noen kommer direkte, noen blir kjørt av andre, og noen kommer sammen med foreldre
• Det er viktig å komme raskt til mottaket, der sikres spor, man får en å snakke med, hele
kroppen blir undersøkt, klær oppbevares i 6 måneder
• Ikke alle melder overgrepet til politiet
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Sak/vedtak

Ungdomsrådet takker for viktig informasjon, samt mulighet for å stille spørsmål.
04/17

Rapport - Organisering av Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Arendal
Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen, Klinikk for somatikk SSA, orienterte. Prosjektgruppen har
levert sin rapport og anbefaling. Noen overskrifter fra presentasjonen:
• Bakgrunn for utredningen: Det var bl.a. å vurdere framtidens organisering av avdelingen
• Prosjektgruppen har sett på følgende, bl.a. organisering av senger og pleietjenester i 6E,
organisering av legenes vaktordninger og organisering av HABU
• Dagens aktivitet ved BUA SSA
• Optimaliseringsprosjektet – gruppe 1 og gruppe 3
• Organisering av HABU (Habiliteringsavdeling for barn og unge) i SSHF, er vedtatt videreført
som en enhet i BUA
• Øyeblikkelig hjelpsmottak av barn i SSA, bl.a. forhold til arealer og kompetanse i
Akuttmottaket
• Organisering. Ulike modeller er vurdert
• Områder som bør følges opp videre, bl.a (re)–etablere fagråd for pediatri i Agder
• Vedtak vedr. organisering av BUA fattes i direktørens ledergruppe 27.02.17 (endret dato i
forhold til dato i presentasjonen)
For utfyllende informasjon, se vedlagte presentasjon.

2017-02
Organisering av barne

UR takker for gjennomgangen, og støtter klinikksjefens anbefaling om å videreføre BUA som en
selvstendig avdeling i klinikk somatikk Arendal.
05/17

«Min sak»
Ida-Mari fortalte sin historie. Takk til Ida-Mari for at hun var villig til å dele sin historie til oss i UR. På
møtet i november vil Karen Marie fortelle «sin sak» for rådet.

06/17

Siden sist/Ting som rører seg/Eventuelt
•
•
•
•

07/17

Årsmelding for 2016 for Ungdomsrådet ble godkjent. Årsmeldingen sendes bl.a. til styret for
Sørlandet sykehus HF (SSHF) til orientering.
Neste møte i UR er mandag 27.03.17 kl 1700-2000 på SSK. Pasientombudets årsrapport blir
en av hovedsakene i møtet.
Ungdomsrådet skal ha møte med FFO 08.02.17 kl 1700-1830.
Ena-Marie og Helene var på Workshop med SSHF 30.01.17. Saken handler om revidering av
ulike planer i SSHF. Gruppen vedr. «Pasientens helsetjeneste» - er kanskje den viktigste for
UR. Neste workshop er 03.04.17, sted er ikke avklart. Invitasjon kommer.

Omvisning/besøk på Akuttmottaket SSK
Ungdomsrådet (UR) Takker for omvisningen og orienteringen.

