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Møtereferat Ungdomsråd 

 

Utvalg: Ungdomsråd 

Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028, 1. etg 

Dato: Mandag 21. oktober 2019 

 

Tidspunkt: Kl. 16.00-18.00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn  Funksjon 

Sondre Bogen Henriksen         Autismeforening i Norge   

Sunniva Disire Severinsen       pårøende og pasienterfaring   

Henrikke Marie Bülow             Revmatiker   

Ragna-Elise Vestly                  MS mutippel sklerose   

   

Forfall:   

Ina Kirkeberg Skatvedt            BURG Vestfold   

Melissa Lindhøy                       Hjertesyk barn, FFHB                                      

Victoria Mustaparta                 pårøende og pasienterfaring   

+++   

Fra administrasjonen møtte:   

Konsulent Katrine Svinterud referent 

  

I tillegg møtte:    

Elin Katrine Vestly på sak 36  

  

  
 

 

SAKER SOM BLE BEHANDLET 21. oktober 2019 
 

 

SAK: 36/2019 Prosjekt Barn og unge i risikosonen for å utvikle 
psykiske helseproplember 
Involvere ungdomsrådet i Samhandlingsprosjekt mellom kommunen i Vestfold og 
Sykehuset i Vestfold, oppdragsgiver er Samhandlingsutvalget.  

Arbeidsgruppen skal komme med et forslag til en ny modell for samhandling for 
aldersgruppen 12-25 år.  

- Skape en arena hvor fagfolk i kommuner og spesialisthelsetjeneste, eks. 
Utekontakt/helsestasjon/BUPA, er tilgjengelig for ungdommene 
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- Lavterskel, lett å komme til, for kontakt og samtale 
- Et sted det er bra å være for å snakke med andre og fagpersoner 
- Et sted som er laget og drives på ungdommens ønsker og behov 

 

Prosjektet trenger å få innspill fra målgruppa til hvordan et slikt sted bør være. I forkant 
av gruppesamtaler ute i kommunene ønsker prosjektet å få innspill fra Ungdomsrådet 
på følgende spørsmål:  

- Hva burde stedet inneholde? 

- Hva skal til for at du oppsøker stedet?  
- Hvis du skulle gi et godt råd til oss som jobber med prosjektet i kommunen og 

på sykehuset, hva skulle det rådet være?  
 
Prosjektleder Elin Katrine Vestly deltok på saken i møte og noterte seg innspillene fra 

ungdomsrådet for å ha dem med seg i det videre arbeidet med prosjektet.  
 
Ungdomsrådet får tilbakemelding før rapporten ferdigstilles og endelig rapport til høring. 
 

 
Sak 37/2019 Barnekoordinator ved Sykehuset i Vestfold HF 
Barnekoordinator ved SiV HF ønsker å møte ungdomsrådet for å informere om sin 
stilling og til gjensidig dialog med rådet.  
Linn er utdannet anestesisykepleier med en master i sykepleievitenskap og har blant 

annet jobbet mange år med akuttmedisin og alvorlig syke og døende pasienter.  
Stillingen som barnekoordinator ved SiV HF har hun hatt siden 2014 og utgjør en 40% 
stilling. Hovedoppgaven som barnekoordinator er å  tilrettelegge for at det lovverket 
helsepersonell  har overfor barn- og unge pårørende blir ivaretatt. Dette gjør hun blant 

annet gjennom å drive med veiledning og rådgivning, drifter et nettverk med 
barneansvarlige på seksjonene, holde kurs, internundervisning og fagdager, sikre 
systemer for dokumentasjon og sørge for gode rutiner for samarbeid med kommunene.  
Og ved enkelte anledninger til samtaler med pasienter og/ellers deres barn, og noen 
ganger drar hun ut til skolen for å snakke med lærerne, elever og helsesykepleiere . 

13. november fagdag for barn som pårørende. 
 
Innspill i møte:  
Ungdom blir toket som barn og dialogn blir der etter, blir snakket til som barn.  

Ting er veldig A4, jeg er over 18, foreldre som kan være med på ting, jeg bor jo 
hjemme og er en ungdom. Må klare seg selv når man er 18, reglene blir fulgt for det. 
Spørre ungdom hvordan det går med dem når det er på besøk hos sine nære, snakket 
direkte til barn/pårørende. 
Unsett alder så bli snakket med og ikke til. 

Ikke bare fokusere på det medisniske spørre om annet også når man er inneliggende. 
Taushetsplikt, men ungdom som pasient, veldig plundrete, ønsker foreldre involvert 
men det er ikke lett. Hvor lagres egentlig «fritakk fra taushetsplikten».  
Kjernejournal, og «fritakk fra taushetsplikten»?? 

Søsken: du vet ikke relasjon mellom søsknene, vanskelig. 
Hvordan komme i kontakt med barnekoordinatoren? 
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Sak 38/2019 Utkast til mandat ungdomsrådet ved Sykehuset i 
Vestfold HF 
Adm. direktør har tatt intiativet til å utarbeidet ett mandat for ungdomsrådet ved SiV 
HF, mandat er vedlagt saken og ungdomsrådet inviteres herved til å komme med sine 

innspill til mandaet før det endelig vedtas av adm.dir.  
 
Konklusjon: 
Ungdomsrådets innspill til mandaet legges frem for adm.dir.   

 

 

Sak 39/2019 Eventuelt  
 

Tønsberg 21. oktober  


