Referat - Foreløpig
Til stede:

Ida-Mari Nordhaug (leder), Hedda Bjørnebakk, Mathilde H. Søreide, Ingebjørg
Mercedes Øina (nestleder), Maria Andersen, Sara Kristine Omre

Forfall:

Karen Marie Hamar, Joachim Løvdal, Ena-Marie Roland, Marius Isaksen

Dato:

12.02.18

Referent:
Fra SSHF:

Gerd Vigdis Slettedal
Org. Direktør Nina Føreland
Sonja Kolstad Lie, Kåre Danielsen, Carl Otto Christiansen, Liv Marit Høgseth,
Bjørn Lerdal, Lina Dose, Ellen Kopstad, Turid Stadheim, Kristin Tuv, Nina Hope
Iversen, Kåre Smith Heggland

Kopi til:
Emne / sak:

Ungdomsrådet SSHF

Sak

Sak/vedtak

01/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

02/18

Godkjenning av referat fra møtet 04.12.17
Godkjent.

03/18

Rapport fra tilsynet vedr. drapssaken på Sørlandssenteret (Tilsyn ved ABUP)
Klinikkdirektør Oddvar Sæther orienterte om status og videre oppfølging ved Klinikk for Psykisk Helse
(KPH). Saken er kalt «Historien om Stina». Alvorlige hendelser skal meldes til helsetilsynet
(fylkeslegen).
Et tilsyn vil si at helsetilsynet (fylkeslegen i denne saken) går inn og vurderer kvaliteten på tjenesten
som er gitt ut fra gjeldende lovverk og nasjonale retningslinjer.
KPH fikk brudd på følgende:
• Ikke gjort forsvarlig utredning
• Ikke gitt forsvarlig behandling
Nå begynner en intern prosess og arbeid med å bli bedre. Det er nedsatt en arbeidsgruppe, og det vil
bli jobbet systematisk med forbedringsarbeid. I praksis vil det si:
• Vi må finne «driverne»
• Vi må utforme tiltak
• Vi må evaluere og følge opp
For utfyllende informasjon, se vedlagte presentasjon.
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Tilsyn ved ABUP presentasjon til ungdo

UR takker for god informasjon og samtale vedr. denne saken. Ungdomsrådet ønsker å vite mer om
selvmordsfaren og arbeidet med selvmordsforebygging. Oddvar Sæther inviteres inn i et senere møte
for å snakke om saken. Dersom noen i UR har lyst til å gi tilbakemeldinger til klinikksjefen så kan
følgende mail brukes: oddvar.sather@sshf.no
04/18

Barne- og ungdomsavdelingen SSA – sommeravvikling 2018
Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen orienterte. Det har vært drøftet ulike muligheter for å utnytte
kapasiteten på Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) SSA sommeren 2018. Det er nå enighet om å
bruke 4 ledige senger på BUA for gyn. pasienter. Disse 4 rommene har egne bad, og pasientene
spiser på rommet. Gyn. pasientene ligger i en egen korridor på BUA. Pasienthotellet i SSA brukes til
sommervikarer.
Ungdomsrådet synes ordningen med at det er gyn. pasienter som skal bruke sengene i sommer er
akseptabel, og takker for informasjonen.

05/18

Siden sist/saker fra UR/ny leder og nestleder i UR
Det var en presentasjonsrunde av de som var til stede på møtet, og vi ønsket Sara Kristine Omre
velkommen som nytt medlem i utvalget.
Ena-Marie Roland har sagt fra seg lederjobben i Ungdomsrådet. Vi takker Ena-Marie for den fine
jobben hun har gjort i rådet, og ønsker henne lykke til med utdanningen hun skal starte på.
Direktøren oppnevner Ida-Mari Nordhaug som leder, og Ingebjørg Mercedes Øina som nestleder.
Begge har takket ja til å ta på seg disse vervene. Lykke til!

Ida-Mari Nordhaug (leder) og Ingebjørg Mercedes Øina (nestleder)
Pakkeforløp – Henvisning til pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos barn og unge
Gro Merethe Eilertsen var til stede og gikk gjennom tekst i forbindelse med innhold i informasjon
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som skal utvikles om innholdet i pakkeforløpene for barn og unges psykiske helse.
Mange tilbakemeldinger ble gitt, og tekst ble korrigert. Ida-Mari Nordhaug er med i gruppa som
jobber med denne informasjonen. Korrigert versjon vil bli sendt ut til UR til gjennomlesing.
06/18

Representant fra Ungdomsrådet til Brukerråd i Klinikk for psykisk helse (KPH)
Janne Andersen fra Brukerrådet i KPH var til stede og informerte. Det er ønske om å få med
representanter fra Ungdomsrådet inn i Brukerrådet i KPH. Ingebjørg Mercedes Øina og Sara Kristine
Omre sier seg villig til å være med i KPH Brukerråd.

07/18

«Min sak»
Hedda fortalte sin historie for Ungdomsrådet. Vi takker Hedda for at hun var villig til å dele sin
historie med oss. På møtet i april vil Maria fortelle sin historie.

08/18

Direktørens informasjon
Organisasjonsdirektøren orienterte bl.a. om:
• Adm. direktørs avgang på fredag 09.02.18
• Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm konstitueres som adm. direktør fram til ny adm. direktør
er på plass
• Orienterte kort om datainnbruddet i HSØ
• Intranett over på ny plattform, skal være klart før 01.05.18
• Jobbes med ansettelse av ny kommunikasjonssjef, og en «historieforteller», denne tilhører
også kommunikasjonsenheten
• Viste bilder og fortalte fra sin reise til Haydom høsten 2017

