
 
 
Oppsummering  
 

Møte: Ungdomsråd  
 

Til: 

Kopi:  

 

Representanter i Ungdomsrådet 

Sigrun Skåland Brun 

 
Dato dok: 14.09.2021 

Referent: Hedda Harlem-Nilsen 

Tilstede: Sandra S. Nicolaysen, Hedda Marie Hoff, Stine B. Dybvig (BU), Trude Aamotsmo, Elisabeth 

Hinderaker, Hedda Harlem-Nilsen 

Til sak 39/21,Guro Funjem V/Deichmann OUS Rikshospitalet 
Forfall: Ingrid Hodø, Mette Braastad Brandal, Nikita A. Abbas, Hanne Eriksson, Nathaniel Scarborough, 

Felix Rustad 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

 

Sak 38/21 

 

Siden sist 

 

Trude forteller at hun har fått ny jobb, internt på sykehuset og at Hedda er vikar for 

Trude i 1 år. Hedda (ref.) er barnevernspedagog og familieterapeut av utdanning og 

har mye direkte erfaring med ungdomsarbeid. Hedda vil være delaktig i 

ungdomsrådet i året som kommer sammen med Elisabeth.  
 

Høstens møter: 

12.10 Besøke friluftsykehuset + intervju  
Friluftsykehuset, se webinar hvor Maren holder innlegg om sykehuset. I samme 

webinar var også Trygg av natur med. De skal også være med til Friluftsykehuset. 

Friluftsykehuset holder til oppe ved RH. 

Det er ønsket å intervjue ungdomsrådets medlemmer om opplevelse av 

brukermedvirkning. Forslag fra Sandra å gjennomføre intervjuene 12.10, etter 

omvisning på Friluftsykehuset. Elisabeth sjekker opp detaljer rundt møterom på RH 

med Maren. Sandra legger ut informasjon på FB Skravlegruppa.  

 

9.11 Nye OUS  
Nye OUS kommer til oss. De har ytret ønske om å snakke med oss. Bestillingen må 

jobbes med. Vi må ha en plan for møtet.  

Sandra forteller at Stig Flesland leder for brukerutvalget på barneklinikken har 

sendt inn en bekymringsmelding om nye OUS, på vegne av barn og ungdom for 

fremtidens sykehus. Bla. Planlegger de mindre rom, og ikke rom tilpasset barn. 

I Danmark bygger de et helt eget sykehus for barn/unge, hvor tanken er at 

helsepersonell/spesialister skal reise til barn/unges sykehus og ikke barna til 

helsepersonell/spesialister.   

 

Ungdomsrådet vil etterspørre mer fokus på barn/ungdom.  Aker sykehus har blitt 

omtalt som et «voksen sykehus»! Finnes det voksensykehus? 

 



Hva med barn og unge som pårørende, det må lages noe som er ungdomsvennlig. 

   

7.12 Front ung og juleavslutning  
Inviterer til samarbeid, lære av hverandre. Vinklingen mot hjemme sykehus og 

hjemmebehandling. Spennende å høre om hvordan reisen deres har vært fra oppstart 

til i dag.  

 

Mest sannsynlig siste møte for dette rådet.  

 

24.11 Fagdag råd for ungdomshelse (ca.9-12) 
Det er naturlig at noen fra ungdomsrådet stiller på fagdagen. Det er også ønskelig å 

ha med medlemmer fra rådet inn i panel.  

 

Henvendelser om oppdrag gjennom høsten.  
- Podkast: ikke hørt noe mer om når innspillingen blir ei heller når det skal være. 

Kjersti skal ta kontakt når de har kommet lengre. Det er sendt forespørsel til 

Helsesista. Ingrid, Nikita og Sandra har svart at de ønsker å være med. Elisabeth 

følger opp.  

- Intervju: arbeidsgruppe med oppdrag å lage en retningslinje om opplevd 

brukermedvirkning. Derfor er det ønsket å intervjue ungdomsrådet og ulike 

brukerråd i OUS. Hva hemmer og fremmer brukermedvirkning på systemnivå?   

Forslag fra Sandra å gjennomføre intervjuene 12.10, etter omvisning på 

friluftsykehuset. Sandra kommuniserer med resten av ungdomsrådet om dette på 

FB Skravlegruppa. Elisabeth sjekker opp detaljer rundt møterom på RH med 

Maren.   

- Undervise LIS legene 18.10 og 26.10 (Elisabeth og Sandra). 

- Undervise spesialsykepleierne 28.10 kl. 13.45 – 14.45 (Sandra + 1): vanlig 

ungdomsrådspresentasjon. Overganger. Ganske generelt.  

- Undervise fysioterapeutene 08.11 kl. 9.30-10.15(Stine og Sandra): erfaringer fra 

sykehusopphold og møte med fysioterapeuter på sykehuset. Mer fokus på 

fysioterapirollen. Finnes en power point man kan ta utgangspunkt i. Sandra legger 

ut på FB Skravlegruppa om dette og ber om at noen melder seg.   

- Fagdag: ønsket at ungdomsrådet har paneldebatt/innlegg. Samvalg eller rettigheter 

som tema. Stine er i bakhånd. Hedda har ikke mulighet til å stille. Sandra ønsker å 

snakke om samvalg. Samvalg er tema for panelet. Råd for ungdomshelse snakker 

med Simone om muligheten for å lede paneldebatten. Samvalgsvideoer? Fagdagen 

er kun fysisk. Ungdomsrådet kan mene noe om når på dagen de skal være med.  

Sak 39/21 Deichmann OUS Rikshospitalet v/Guro Funjem:  
- Ønsker å ha kontakt med ungdom 14 - 18 år.  

- Ungdomsfestival i høstferien. Trenger hjelp av ungdom til å vite hva og hvordan 

lage best mulig bibliotek for ungdom. Vil ikke sette rammene, men vil sette i gang 

noen prosesser.  

- Ungdomsfestivalen skal være for og med ungdom.  

- Mulig det ikke skal være i høstferien, da mange reiser hjem i høstferien. Og det er 

mindre bemanning i sykehuset.  

- Skal se på om noen har lyst på en jobb fremover. Kan ansette noen som tar tak i og 

hjelper til med dette arbeidet. Det vil da bli laget en kontrakt, utbetalt lønn, 



timelister og attest. Mot at ungdommen jobber de timene som er avtalt og at man 

utfører den jobben som er avtalt. For en tidsbegrenset periode på ca. 6 mnd. (også 

åpen for at det ikke er mulig hvis forholdene rundt den ansatte er slik at man ikke 

kan binde seg i 6 mnd.). 

- Håper ungdomsrådet selv har lyst til å være med på et ungdomsmøte eller kjenner 

noen som vil være med på ungdomsmøte med Deichmann.  

- Trenger hjelp for å finne riktige aktiviteter som passer for ungdommen akkurat der 

de er nå. I første omgang har man ingen begrensning. Annet enn at det handler om 

ungdom som er på sykehuset eller er i forbindelse med sykehuset.  

- Satsning på ungdom i Oslo kommune. Dette gjelder hele Deichmann. Penger 

bevilget av Oslo kommune. 

 

Tilbakemelding fra Sandra:  

- Ungdomsklubben på RH har antagelig allerede tilbud i høstferien. Barne- og 

ungdomsprogrammet har antagelig også, så sikkert lurt å legge ungdomsfestivalen 

til en annen uke.   

- Ungdomsrådet kan hjelpe til med å nå ut til ungdom. Dele på SOME. Lage 

plakater. Dele i nettverk. Ous sin instagram profil, dele på intranett. Henge opp 

plakater ved BAR.  

- Forslag til aktiviteter er: Terapiridning, Rebus, quiz, hinderløype ute på 

friluftsykehuset, Konsert – ja! Og da er ungdomsrådet gjerne med. Så kan vi dele. 

Stand up, VR briller 

- Hvis vi får tilsendt fra Guro, så kan UR spre/dele! 

Sak 40/21 Stine er bedt om å presentere sak fra ungdomsrådet til styremøte i OUS 1.oktober. Stine 

ønsker innspill fra ungdomsrådet på mest aktuelle tema å legge frem. 

- Overganger  

- Bruker retningslinjene som et bakteppe.  

- Hva som er utfordringer i praksis. Problematiserer det.  

- Stines personlig erfaring er fra barn til voksen og habilitering internt på sykehuset.  

- Overgangen til fastlegen og kommunen/samhandling 

- Stine sender det hun har til Sandra for videre innspill. 

- Sandra minner om masteroppgaven til Maria T. – om den kan gi noen konkrete 

innspill/sitater.  Trude sender masterlenke med anonyme svar om overganger til 

Stine. 

- Kan si noe om den ideelle overgangen. Og samvalg. Om at barn og ungdom burde 

være med på samvalg også.  

- Forslag om at Stine legger ut presentasjon/manus på FB gruppe/Chat for å åpne 

opp for innspill.  

 

 

Trude om overganger:  
- Nedfelt i retningslinjer, klinikkene må ta tak i dette 

- Vi sliter med å få tak i ungdomsansvarlige, hver klinikk skal ha 1-2 

ungdomsansvarlige. Må plantes fra topp og ned.  

- Styret trenger å høre at de har godkjent noe som egentlig ikke skjer i praksis. Altså 

gode overganger. 

  

Sak 41/21 Eventuelt 

 



Ungdomshelsestrategier går ut i 2021. hva skjer videre? Hvem, hva og når?  

Skal det komme ny strategi? Hva har kommet ut av denne strategien? 

 

Tidligere, pre covid, var det felles møter for nasjonale og regionale ungdomsråd. 

Ikke noe system for det.  Å få alle samlet er tidskrevende, og hva får man ut av det? 
- Trude og Hedda nøster opp i dette. Så kan vi sende det videre til ungdomsrådet, 

slik at de kan jobbe videre med det.  

 

  

 

 


