Årsmelding

Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2017

Noen representanter fra Ungdomsrådet – februar 2018.
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Årsmelding for Ungdomsrådet (UR) ved Sørlandet sykehus HF 2017
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 10 - 12 medlemmer:
•
•

Leder: Ena-Marie Roland
Nestleder: Ida-Mari Nordhaug

Medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hedda Bjørnbakk Sigridnes
Helene Ugland til 30.08.17
Joachim Løvdal
Lyder Sverkeli
Karen Marie Hamar
Sara Kristine Omre fra 01.12.17
Maria Andersen fra 01.12.17
Ingebjørg Mercedes Øina fra 01.12.17
Marius Isaksen
Matilde Holm Søreide

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved SSHF møter fast.

Direktørens sekretær/brukerkoordinator 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 2017:
Ungdomsrådet trekkes stadig inn i flere saker, bl. a i arbeidet med revisjon av planer for
SSHF, eks: Utviklingsplan 2035, Strategiplan 2018-2020. Det er viktig at Ungdomsrådet blir
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representert i alt arbeid som berører ungdom. På slutten av året fikk UR også med 2
representer i arbeidet med nytt psykiatribygg i Kristiansand.
Ungdomsrådet har i alt behandlet 43 saker i 2017. Dette er bl.a.:
Overgrepsmottak

Ungdomsrådet var representert i forarbeidet til oppretting av overgrepsmottak ved SSHF.
Mottaket var tidligere organisert i kommunen, men ble fra april 2016 overflyttet til SSK.
Dette er et døgnåpent tilbud, og pasientene mottas på et eget rom i Akuttmottaket. Tilbudet
er for personer over 15 år, misbrukte barn under 15 år mottas i Barne- og
ungdomsavdelingen av barnelege.
Rapport – Organisering av Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Arendal

UR har vært engasjert i saken, og utvalget støtter klinikksjefens anbefaling om å videreføre
BUA som en selvstendig avdeling i klinikk somatikk Arendal.
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. I 2017 ble det innført 18-års grense for kirurgiske
fag også i SSA. Dette har vært en hjertesak for UR.
Pasient- og brukerombudets årsrapport 2016

Ombudets mandat er å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og
rettssikkerhet, bedre kvalitet i helsetjenestene. Nyttig informasjon fra ombudet, der
ombudet hadde fokus på ungdom og deres rettigheter. Ombudet får innkallinger og
referater fra Ungdomsrådet, og kan delta på møtene etter eget ønske/behov. Ombudet
kalles inn til egen sak vedr. årsrapporten i vårhalvåret.
Barn som opplever omsorgssvikt og mishandling

Det er i gang forskningsarbeid i Akuttmottaket vedr. barn som opplever omsorgssvikt og
mishandling. Ungdomsrådet fikk en gjennomgang av saken, og ble invitert til å være med i
referansegruppen.
«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. Gjennom «Min sak» har vi også blitt mye bedre kjent med
hverandre. Vi takker for at medlemmene er så åpne, og for at de vil dele sine tanker med de
andre medlemmene i utvalget.
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Omvisninger
Ungdomsrådet har vært på omvisning på:
•
•
•

ABUP
Akuttmottaket
Barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansand

Ungdomsrådet vil i 2018 jobbe for å få satt opp postkasser både på ABUP og BUA med
informasjon og bilde av UR sine medlemmer. Pasienter som ønsker å ha kontakt med UR
kan da ta kontakt direkte, eller legge spørsmål/kommentarer i postkassene.
Deltakelse på Arendals uka

Ungdomsrådet fikk invitasjon fra HOD (Helse- og omsorgsdep.) om å være med i et
ungdomspanel under Arendals uka. UR deltok med to representanter. Veldig bra.
Ernæring/Matservering på SSHF

Ungdomsrådet fikk en god og nyttig gjennomgang av sykehusets rutiner vedr.
matservering/matlaging/ernæring. Hvilke muligheter som finnes for personer med
matallergi, mat til alvorlig syke osv. (ønskemeny). Ungdomsrådet ønsker at tiden for
middagsservering endres til senere på dagen, og de ønsker også noe mer «ungdommelig»
mat.
Pasientsikkerhet og kvalitet

Fagdirektøren hadde en grundig gjennomgang av hvordan SSHF jobber med kvalitet og
pasientsikkerhet.
Utviklingsplan 2035

Utvalget har vært med på workshop vedr. U2035. Saken vedr. utviklingsplaner har vært
oppe på flere møter i UR. og utvalget har gitt innspill underveis i arbeidet. Utvalget er bedt
om å komme med høringsuttalelse til saken. Det enkelte medlem kan gi innspill direkte til
sekretæren.
Pakkeforløp knyttet til barn og unges psykiske helse

BarnsBeste har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjøre pakkeforløp knyttet til barn og
unge, innenfor psykisk helsevern, tilgjengelig for barn og unge. Dette i form av tilpasset
informasjon. Representant fra Ungdomsrådet vil bistå i arbeidet.
Andre faste saker:
•
•

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

Siden sist
Eventuelt

Oppmøte på møtene i UR
På grunn av mye forfall til møtene er antall medlemmer i utvalget økt til 12 medlemmer.
FFO og SAFO, samt BUA har foreslått representanter, og vi håper nå på større fremmøte.
Facebook

Ungdomsrådet har egen Facebook side. Denne vil vi gjerne ha mer aktiv.
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