
 

 
Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, 
Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 

 
 
 

Protokoll Ungdomsrådet 
 

Til: Ungdomsrådet 

Kopi: Kari Skredsvig, helsepersonell i ungdomsrådet 

Dato dok: 12.09.2016 

Dato møte: 06.09.2016  

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Frøydis L. Lien, Ferdinand L. Tollefsen, Tonje Granmo, Jostein W. Dagestad, Stine B. Dybvig, 
Hanne Sofie B. Hamre, Sandra S. Nicolaysen og  Stine Arntzen Selfors  

Forfall: Jenny Andersen, Jørgen Foss, Guro Hanserud, Linda Saksvik  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 
 

Saksnr. Sakstittel/innhold 
15/16 Godkjenning av innkalling  

Innkalling godkjent 

16/16 Å leve med Hydrocephalus i ungdomsårene 
Maria Finnes fra Lærings- og mestringstjenesten i klinikkene OPK, HHA og NVR 
informerte om sitt arbeid og spesifikt om et lærings- og mestringskurs for ungdom med 
Hydrocephalus. Hun ønsket innspill fra ungdomsrådet til hvordan man kan gjøre slike 
kurs gode for ungdom. Koordinator sender innspillene som kom i møtet til Maria 
Finnes.  

17/16 Orienteringssaker 
 Unge funksjonshemmede søker Extrastiftelsen om midler til å kartlegge status 

for ungdomsråd og har spurt om ungdomsrådet ønsker å bidra i dette 
prosjektet.  

 Ahus avslutter nå sitt prosjekt ungdomsmedisin og har laget en prosjektrapport. 
I denne rapporten er det mye nyttig informasjon med overføringsverdi til OUS.    

18/16 Oppnevning av nytt ungdomsråd 
Det er kommet inn tre forslag til kandidater til ungdomsrådet. Fristen for å melde 
kandidater utsettes til 30. september og det sendes ut ny informasjon på facebook og til 
ungdomskontaktene, helsepersonell i ungdomsrådet og rådet for barn som pårørende 
på OUS. Alle bes om å bruke de kanalene de har for å skaffe nye representanter. 

19/16 Fordeling av oppdrag høsten 2016 
 Åpningsinnlegg på fagdag for nettverk for sosionomer på OUS 25. oktober: 

Sandra og Hanne 
 Innlegg om ungdomsråd på UNGKONF 2016 25-27 november: Frøydis og 

Sandra 
 Råd for ungdomshelse første møte 27. september: avklares pr mail. 
 Utvikling av pasientopplæring for ungdom med barneleddgikt: Sandra 
 Film om brukermedvirkning, NKLMH: Hanne 

20/16 Evaluering av ungdomsrådet 2014-2016 
Ungdomsrådet gjorde en evaluering av den perioden de har sittet i rådet. Dette kan 
brukes av det nye ungdomsrådet når de skal forme sitt råd. Evalueringen er vedlagt 
protokollen.  

21/16 Eventuelt 
 Avslutning for sittende ungdomsråd 18. oktober: UR ønsker først et 

fellesmøte for nytt og gammelt ungdomsråd, samt helsepersonell. Ønsker så at 
sittende ungdomsråd går ut og spiser sammen.  

 


