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Protokoll Ungdomsrådet 
 

Til: Ungdom og helsepersonell i ungdomsrådet 

Kopi: Kari Skredsvig 

Dato dok: 09.06.2016 

Dato møte: 07.06.2016  

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Frøydis L. Lien, Ferdinand L. Tollefsen, Tonje Granmo, Jostein W. Dagestad, Stine B. Dybvig, 
Ragnhild Hals, Kjersti Tveten, Aud Grov og  Stine Arntzen Selfors  

Forfall: Jenny Andersen, Jørgen Foss, Hanne Sofie B. Hamre, Guro Hanserud, Sandra S. Nicolaysen, Linda 
Saksvik, Atle Moe, Hege lunde, ida Skau Koksvik, kirsti Almås, Lisbeth Aure, Ros-Mari Rud, Rut 
Helene Soldal, Thomas Rajka 
 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 
 
 

Saksnr. Sakstittel/innhold 
8/16 Godkjenning av innkalling  

Innkalling godkjent. 
 

9/16 Orienteringssaker 
 Velkommen til Stine Bjerklund Dybvig som er ny representant fra 

Brukerutvalget 
 Råd for ungdomshelse: Etableres til høsten. Ungdomsrådet vil knyttes tett opp 

mot dette rådet. Det vurderes om dette rådet vil overta rollen som 
ressursgruppe for ungdomsrådet.  

 Anbefalinger fra arbeidsgruppe som har sett på bekymringer i forbindelse med 
innføring av utvidet innsyn i egen journal – og i denne forbindelse særskilt med 
tanke på foreldres innsyn i MinJournal ble lagt frem.  

 
10/16 Oppsummering av ungdomshelseuka 

Det er stor enighet om at arrangementet var vellykket. Det er et ønske om at dette 
gjøres jevnlig, men i en litt mindre skala. 
 

11/16 Oppnevning av nytt ungdomsråd 
18. november er siste møte for dette ungdomsrådet. Noen ønsker å stille til 
reoppnevning og andre går av. Det skal rekrutteres nye representanter i både 
brukerorganisasjoner og internt på sykehuset. Alle bes om å se etter aktuelle 
kandidater. Frist for å melde sin interesse er 30. august. Leder, nestleder og koordinator 
vil ha en samtale med de interesserte for bl.a. forventningsavklaring. I november 
arrangeres det en oppstartshelg for det nye rådet.  
Helse Sør-øst kommer med nye retningslinjer for ungdomsråd snarlig. Dette vil få 
konsekvenser for blant annet honoreringen av ungdomsrepresentantene. Honorarer fra 
og med nytt ungdomsråd vil halveres fra dagens satser.  
 

12/16 Psykososial støtte for ungdom og unge voksne med kreft  
Kjersti Tveten presenterte en ny fagprosedyre som nå skal ut på høring. Dette er en 
omfattende og grundig prosedyre, som beskriver oppfølging av unge pasienter og 
familien deres i alle faser av pasientforløpet. 
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Innspill: 
Ønske om at prosedyren kan ha overføringsverdi til flere diagnosegrupper enn kreft.  
 

13/16 HEADS – skjema for samtale med ungdom 
Ragnhild Hals presenterte HEADS, som er et verktøy for samtale med ungdom for å få 
inn viktig og relevant informasjon for å kunne gi best mulig helhetlig behandling. 
Samtaleguiden tar for seg flere type sensitive områder som seksualitet og rusmidler. 
Hvordan er det å bli spurt om slike temaer for en ungdom?  
 
Innspill: 
Ungdomsrådet er opptatt av at det må være et tillitsforhold på plass mellom 
helsepersonell og ungdom før de mest personlige spørsmålene stilles. Det kan også 
være fint å være forberedt på spørsmålene i forkant.  
 

14/16 VR-briller i kreftbehandling  
Holly Ankjell og Sigrid Elisabeth Trandum fra Kreftforeningen presenterte et prosjekt 
kreftforeningen i samarbeid med Samsung har satt i gang for å se om virtuelle briller 
kan være til hjelp for ungdomspasienter ved benmargstransplantasjon. Ungdomsrådet 
fikk prøve VR-briller og ga innspill på hvilken virtuell verden det ville være aktuelt å 
kunne gå inn i.  
 
Innspill:  
Konserter og fotballkamper var to gode forslag. 
 

15/16 Eventuelt 
 Neste møte flyttes fra 30. august til 6. september. Dette er kun for ungdommene. 

Viktig med innspill til saker til dette møtet.  
 Siste møte for gjeldende ungdomsråd, men helsepersonell blir 18. oktober.   

 
 


