Referat - Foreløpig
Til stede:

Ida-Mari Nordhaug (leder), Ingebjørg Mercedes Øina (nestleder), Karoline
Hamar, Sara Kristine Omre, Maria Andersen, Camilla Diana de Lange (ny)

Forfall:

Hedda Bjørnebakk, Joachim Løvdal, Ena-Marie Roland, Marius Isaksen,
Mathilde Holm Søreide, Linn Therese Østhassel (ny)

Dato:

03. 09. 2018
Kirsten Lund Løkling
Org. direktør Nina Føreland

Referent:
Fra SSHF:

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, Camilla Wang Midbrød

Kopi til:
Emne / sak:
Sak

Ungdomsrådet SSHF

Sak/vedtak
Møte startet med en tur til området bak sykehusbyggene på Eg hvor fire nye turløyper i
Baneheia starter. På startstedet er det satt opp ei postkasse hvor det skal ligge kart som
beskriver turene. Turene anbefales til pasienter, pårørende og byens befolkning.
I samme området bak sykehuset er det nye Friluftsykehuset lokalisert. Ungdomsrådet fikk en
omvisning i dette nye flotte bygget, hvor pasienter og pårørende kan trekke seg tilbake når
de har behov for å slappe av i fredelige omgivelser.
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Godkjenning av innkalling
Godkjent
Godkjenning av referat fra møtet 23. 04. 2018
Godkjent
Ingebjørg Mercedes Øina slutter i Ungdomsrådet, og ble takket for flott innsats.
Nye medlemmer: Camilla Diana de Lange fra Barnekreftforeningen og Linn Therese
Østhassel fra Farsund/Lyngdal Revmatikerforening
Hygiene og smittevernsarbeid på sykehuset – for pasientsikkerheten
Hygienesykepleier Berit Kimestad hadde en fin presentasjon for Ungdomsrådet hvor hun
snakket om smittevernarbeidet på sykehuset hvor pasientsikkerhet og kvalitet skal stå i
fokus.
Hun snakket videre om hva som gjøres for at pasienter ikke blir smittet mens de er på
sykehuset.
Det ble understreket at pasienter og pårørende oppfordres til å gi beskjed dersom de møter
kritikkverdige forhold på sykehuset.
Presentasjonen følger vedlagt.
Utplassering av postkasser på ABUP og BUA - kontaktinformasjon om Ungdomsrådet
Ungdomsrådet ønsker å nå ut på sykehusavdelingene med informasjon om hva rådet jobber
med, og ønsker en bedre dialog med barn og unge pasienter. Det er laget et forslag til en
informasjonstekst, og postkasser skal utplasseres på aktuelle avdelinger. Det ble også
diskutert hvordan Ungdomsrådet kan nå bedre ut på sosiale medier.

Postadresse
Sørlandet sykehus HF
Barne- og
ungdomsavdelingen,
Barneseksjonen
Postboks 416
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Eg
4615 Kristiansand

Telefon
+47 38 07 40 10
Telefaks
+47 38 07 40 41

Administrasjonsadresse
Sørlandet sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand

Foretaksregisteret
NO 983 975 240 MVA
Hjemmeside
www.sshf.no

Bankkonto
1503.27.07405

Telefon
03738

e-post
postmottak@sshf.no

Sørlandet sykehus HF

Sak

side 2 av 2

Sak/vedtak
Rune Jonassen fra Kommunikasjonsavdelingen informerte litt om sykehusets Internettsider
(sshf.no) og ønsker gjerne tilbakemelding om hva Ungdomsrådet mener om disse sidene.
Sykehuset ønsker nå å satse mer på sosiale medier, og har ansatt en person som skal jobbe
med film som fortellerverktøy for å nå ut til pasienter og pårørende. Dette må gjerne
Ungdomsrådet benytte seg av.
Ungdomsrådet oppfordres til å ta kontakt med Rune for å planlegge sammen hvilke sosiale
medier som kan tas i bruk. Det er begrensninger i forhold til å opprette en SSHF mail
adresse for Ungdomsrådet. Rune undersøker andre alternativ, f. eks opprettelse av en
Instagram-konto.
Til neste møte:
• Rune skaffer postkasser
• En kontaktperson fra UR går på befaring sammen med Rune for å bestemme hvor
postkassene skal henges opp
• Rune lager forslag til et svarskjema til postkassene
• Rune skaffer lås til postkassene, og det må opprettes et system for hvem som skal
tømme postkassene og sende inn skjemaene til Kirsten
• Svarskjema vil bli gjennomgått i hvert møte
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Implementering av ny spesialistutdanning for leger - opplæringsmål for LIS-leger
Ida har møtt som representant fra Ungdomsrådet i arbeidsgruppe for å diskutere
hvilke læringsaktiviteter som skal velges og utvikles for å nå læringsmålene i
kommunikasjon, pasient- og pårørendeopplæring og pasient- og brukermedvirkning.
Dette er en viktig arena hvor Ungdomsrådet kan være med å påvirke utdanningen til leger.
Dette punktet handler om hvordan leger skal snakke med barn og unge. Det er viktig at
legene snakker på en måte slik at barn og ungdom forstår hva det snakkes om.
Ungdomsrådet ønsker å tilbakemelde at det må snakkes på en måte som ungdom forstår.
De nye legene bør øve på å snakke til ungdom, og de må være bevisste på overgangen fra
barn til ungdom. Ungdomsrådet ønsker at det ikke skal brukes så mye fagord, og at man skal
vises respekt og likeverd.
Pasientens stemme og erfaring skal vektlegges mye mer i den nye utdanningen for leger
som nå planlegges, derfor viktig at Ungdomsrådets innspill blir tatt på alvor.
Dette er en viktig tilbakemelding til arbeidsgruppen.
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Direktørens informasjon v/Nina Føreland
• Ny direktør:
Nina Mevold begynner som ny administrerende direktør ved Sørlandet sykehus
1.10.2018. Hun kommer fra stilling som kommunaldirektør i Helse Bergen.
Hun inviteres til neste møte i Ungdomsrådet 15.10. 2018
•
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Økonomi:
Sykehuset arbeider nå med tiltak for redusere utgiftene med 150 millioner i budsjettet for
2019. Det jobbes også med å lage en god kommunikasjonsplan for hvordan nå ut til de
ansatte med informasjon om dette.

«Min sak» – Maria Andersen forteller
Takk til Maria som fortalte sin historie for Ungdomsrådet.
Eventuelt:
• Nytt medlem til KPH – brukerråd (Ingebjørg slutter). Send mail til Ida med forslag til
ny kandidat. Neste møte skal være i oktober
•

Neste møter i Ungdomsrådet:
15. oktober og 3. desember

