
#UNGDOMS     LSEHE

Råd for ungdomshelse og Ungdomsrådet

Påmelding: Første mann til mølla og innen 20. april med navn, tittel og arbeidssted til 
Trude Aamotsmo: uxtraa@ous-hf.no. Det søkes kursgodkjennelse for gjeldende timer.

Råd for ungdomshelse og Ungdomsrådet ved OUS har gleden av å invitere behandlere, ledere, ungdomsansvarlige 
og andre interesserte til fagdag. Målet med dagen er å gi ansatte økt kunnskap om pasienter i alderen 12-26 år 
og deres behov i møte med helsepersonell. Vi ønsker å tilby faglig påfyll og informasjon som kan være til nytte i 

møte med ungdom og unge voksne på sykehus og der de ellers lever sine liv. Kom da vel!

Fagdag ved Oslo Universitetssykehus
Mandag 24. april 2017 kl 12-17.00

Sted: Bygg 6 Ullevål: Store Auditorium
Fagdagen er gratis for deg.

 Program 
12.00-12.30 Registrering. Det serveres kaffe, te og frukt

12.30-13.30 Åpning ved Adm. Direktør Bjørn Erikstein                               
 Presentasjon av Råd for ungdomshelse og Ungdomsrådet
 Hvorfor og hvordan utvikle et ungdomsvennlig sykehus?

13.30 -13.45 Pause

13.45-14.30 Utvikling og psykopatologi i ungdomsalder 
 Hvilken betydning har dette i overgangen fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling? 
 Trude Fixdal - Spesialist i psykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri og avdelingsleder for 
 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

14.30-14.45 Pause

15.00-16.45 God kommunikasjon i praksis - hvordan får du legen din til å virke?
 Foredraget vil gi deg en oppdatering fra forskningsfronten innen kommunikasjon: 
 hva du kan  forvente av legen din - og hva legen bør forvente av deg. 
 Bård Fossli Jensen - Spesialist i barnesykdommer, ph.d. medisinsk kommunikasjon 
 Som barnelege jobber Bård Fossli Jensen med barn og unge ved Catosenteret i Son. Han har 
 et særlig hjerte for barn og unge som har slitt med sykdom lenge. I tillegg til arbeidet som 
 barnelege jobber han, i samarbeide med Somsagt AS, Legeforeningen, UiO, AHUS og 
 Helsedirektoratet, med å trene leger og annet helsepersonell i god medisinsk kommunikasjon. 
 Foredraget vil gi praktiske eksempler fra hva som  går bra - og hva som lett kan bli bedre.

16.45-17.00 Oppsummering og evaluering - Hva tar du med deg videre?


