Referat fra møte i Ungdomsrådet
Til:

Ungdomsrådet

Kopi:

Kari Skredsvig

Dato dok:

31.01.2019

Dato møte:

29.01.2019

Referent:

Stine A. Selfors

Tilstede:

Sandra S. Nicolaysen, Nikita A. Abbas, , Ferdinand L. Tollefsen, Ingrid Hodø, Stine B. Dybvig, Mette
Braastad Brandal, Jostein W. Dagestad, Felix Rustad, Hedda Marie Hoff, Nathaniel Scarborough og
Stine A. Selfors
Lene-Maria Andreassen, Hanne Ø. Eriksson

Forfall:

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):
Saksnr.
01/19

Sakstittel/innhold
Velkommen til nytt råd
Ungdomsrådet for perioden 2019-2021 ble oppnevnt i ledermøtesak 10/19 og består av:
Re-oppnevninger:
Sandra Scott Nicolaysen, 22 år
Nikita Amber Abbas, 17 år
Ingrid Tronesvold Hodø, 22 år
Mette Braastad Brandal, 18 år
Ferdinand Kasper Linja Tollefsen, 17 år
Nye representanter:
Felix Rustad, 14 år
Hedda Marie Hoff 16 år
Lene-Maria Andreassen 22 år
Nathaniel Hove Scarborough 16 år
Hanne Eriksson, 24 år
Brukerutvalgets representant:
Stine Bjerklund Dybvig, 26 år
Ressursperson frem til sommeren 2019.
Jostein W. Dagestad
Lene-Maria Andreassen og Hane Eriksson meldte frafall dette møtet. Resten av rådet presenterte
seg og det ble gitt noe praktisk informasjon.
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Bilder og nyhetssak
 Anders Bayer fra kommunikasjonsavdelingen tok gruppe- og portrettbilder. Bildene
skal brukes på internettsiden til ungdomsrådet, OUS intranett, på facebook og
instagram. Det ble også tatt et bilde som er ønsket brukt i sykehusets strategidokument.
 Stine lager en nyhetssak om det nye ungdomsrådet i samarbeid med
kommunikasjonsavdelingen
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Strategi for barn og ungdom på OUS HF
Oslo universitetssykehus HF lager en overordnet strategi for ivaretakelse av barn og unge på
sykehuset. Ungdomsrådet er bedt om å komme med innspill til utkast til strategi. Følgende
innspill blir sendt inn til strategigruppen:


Ungdomsrådet synes det er veldig fint at det nå lages en strategi for barn og unge. I all
hovedsak er de også veldig fornøyd med innholdet i strategien.

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
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De er særlig fornøyd med at ungdom nå konsekvent er med. I avsnitt 4 under Mål 1 har
også ungdom fått et eget punkt som er særskilt for ungdom. Ellers opplever
ungdomsrådet at selv om ungdom nå nevnes i de aller fleste sammenhenger og dermed
blir synliggjort som egen gruppe, så tydeliggjøres det sjeldent hvordan man strategisk
skiller disse to gruppene og tilrettelegger for de ulike behovene. Begrepet «barn» har
bare blitt utvidet til «Barn og ungdom». Men formuleringen i avsnitt 4 er altså et slikt
skille som ungdomsrådet ellers etterlyser!
Ungdomsrådet reagerer på en formulering, som de rett og slett ikke forstår - avsnitt 3
under mål 2: Vi skal ha ledere og ansatte som tar ansvar for å skape et barne- og
ungdomsvennlig arbeidsmiljø. Hva er et barne- og ungdomsvennlig arbeidsmiljø?
Avsnitt 1 dekker jo et godt arbeidsmiljø som smitter over på pasientene. Og avsnitt to
dekker at de ansatte skal ha kompetanse på barn –og ungdom. Men hva er et barne- og
ungdomsvennlig arbeidsmiljø? Skal det jobbe barn og ungdom der? Dette skjønner de
ikke.
Ellers applauderes strategien og også retningslinjen «ungdom og unge voksne…»

Konstituering
I henhold til mandat for ungdomsrådet ved OUS skal ungdomsrådet konstituere seg selv ved å
velge leder og nestleder.
Følgende stilte til valg:
Leder:
Sandra Scott Nicolaysen
Nestleder:
Nikita Amber Abbas
Ferdinand L. Tollefsen
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Vedtak:
Sandra Scott Nicolaysen ble valgt som leder.
Nikita Amber Abbas ble valgt som nestleder
Møteplan
Datoer vår 2019:
 2.-3. februar: Regional samling for leder/nestleder/koordinator
 9.-10. mars: Helgesamling på sykehushotellet på Gaustad + Rikshospitalet
 14. mai: Møte i ungdomsrådet
 23. mai: Fagdag ungdomshelse
Faste oppgaver:
 Brukerråd i Barne- og ungdomsklinikken
 Råd for ungdomshelse
 Samarbeidsforum for barn og unge
 Referansegruppe nytt sykehus Radiumhospitalet
Oppdrag:
 Panel for utdeling av innovasjonsmilder (utført – Sandra)
 Ekspertsykehuset – videoblogg om ungdoms syn på fremtiden når det kommer til
digitalisering og e-helse
 Prosjekt barn og unge som målgruppe – samarbeidsprosjekt med Ullern videregående
og kommunikasjonsavdelingen
 Samarbeid med brukerrådet i BUPA
Vedtak:
Stine legger ut alle oppgaver/oppdrag slik at alle får mulighet til å si noe om hva de ønsker å bli
med på.
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Eventuelt
Årsrapport for 2018 ble delt ut. (Se vedlegg)

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

