
 

 

 
MØTEREFERAT 
 

 
 
 

Referent: Kari Bøckmann 

 
Referat -  møte i Ungdomsrådet 15.november 2017 
Sted: Nordlandssykehuset, Lærings- og mestringssenteret  
Tid: 16.00 – 19:30  
 
 Vår ref.: KB 

 
Deltagere  : Tilstede Forfall 

Emma Lovise Larsen Leder X  

Matilde Mørk Pedersen Nestleder X  

Marie Dahlskjær  X  

Sofie Jonette Berg  X  

Einar Steinholt  X  

Viktoria Linea Høybakk  X  

Jens Jensen  X  

Sarah Gjerstad  X  

Lars Herman Nordland  X  

Danielle Johanna Hansen   X 

Mathias Klæboe   X 

    

Fra NLSH:    

Kari Bøckmann Koordinator,  
Ungdomsrådet 

X  

Kirsti Jørgensen BUPA X  

Per Willy Antonsen 
Line Skjærvik 
Wenche Thommesen 

CL-teamet X  

Karin Charlotte Brekken Medisinsk klinikk X  

Beate Sørslett Medisinsk direktør X  
 
Agenda: 
 
22/2017  Godkjenning av møteinnkalling og referat 
23/2017  Orienteringer 
24/2017  Strategisk utviklingsplan 
25/2017  Møte med skolen, NLSH 
26/2017  Møte med CL-teamet 
27/2017 Fordeling av oppgaver/videre oppgaver 
 
Saksnr.  Saksfremstilling Ansvarlig / 

tidsfrist 
22/2017 
 

Godkjenning av innkalling og referat 
 

Vedtak: 
 

Godkjent uten merknader 
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23/2017 Orienteringer 
 
Matilde underviste VOP/BUP om brukermedvirkning på fagdag i 
Vesterålen.  
 
Lars Herman og Danielle deltok på ungdommens fylkesting. 
Ungdommens fylkesting hadde saker som «Ung plan», fraværsregelen 
og oljeboring i Lofoten. De planlegger konferanse om psykisk helse hos 
ungdom i 2018.  
 
Lars Herman, Einar, Sofie Jonette og Marie ble filmet av Linn (fra 
pasientsikkerhetsseksjonen). Filmene – som omhandlet kommunikasjon 
med ungdom - ble vist på nasjonal pasientsikkerhetskonferanse i et 
innlegg av Eva Remnes (et vennlig sykehus).   
 
Marie har deltatt på referansegruppemøte i strategisk utviklingsplan. 
Hun er også oppnevnt til å sitte i arbeidsgruppen som skal jobbe med 
det strategiske satsningsområdet «kronikeromsorg». 
 
Beate Sørslett kom innom møtet og ga tilbakemelding om at styret i 
NLSH hadde lest tidligere referater og gitt tilbakemelding om at de var 
fornøyd med UR sitt arbeid.  
 

 

24/2017 Strategisk utviklingsplan 
 
Diskusjon om Strategisk utviklingsplan med utgangspunkt i «Hva er 
viktig for deg?» 
 

- Tidlig intervensjon: En måned i en ungdoms liv er mye mer enn 
en måned i et voksent liv. Å være syk lengre enn nødvendig er 
ille. Vi går glipp av så mye, med venner og skole. Det må finnes 
folk på skolen som kan mye om sykdom. Psykiatrisk sykepleier 
burde det vært flere av. Det må også være kvalitet. Det hadde 
vært fint å få mer hjelp på skolen og slippe å dra på sykehus. 
Vektlegg å ha et tett samarbeid mellom skole og sykehus. 

- Ventetid på behandling er ødeleggende 
- Ungdom må få kunnskap om når de bør be om hjel og at det 

finnes hjelp å få. Sykehuset burde bidra med undervisning i 
skolen. 

- Ungdom trenger et team rundt seg. Det hadde vært fint om 
behandleren kunne kontaktet læreren slik at læreren kan forstå 
deg bedre. En må ikke miste mer av skolegangen enn 
nødvendig. Helsepersonell bør ta initiativ til at det lages avtaler 
om skole rundt hver enkelt elev.  

- Tilgjengelighet/fleksibilitet: Det er fint å kunne ringe direkte til 
avdelingen, ikke via sentralbordet. «Jeg har lagt hjemme i flere 
uker. Etter å ha vært innom sykehuset hver dag var det godt å få 
beskjed om at jeg bare kunne ringe rett til avdelingen – 
reumatologen. Det har fungert veldig bra. Sånn skulle det 
kanskje vært på andre avdelinger også.» 

- Sykehuset burde ha gode nettsider og ett telefonnummer inn når 
en kontakter dem første gang.  

 
 

-  
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25/2017 Møte med skolen på nlsh 
 
Informasjon om skolen på Nlsh i skolens lokaler ved rektor Ellen 
Signora Tinnan og Jo Gunnar. 
 
UR fikk en orientering: Tilbudet er sterkt etterspurt og de har ca 300 
elever hvert år (utfordring med korte innleggelser). Målet med tilbudet er 
å hindre frafall og være en mellomstasjon slik at behandlingen ikke skal 
være til hinder for progresjon i utdanning. Tilbudet er lovpålagt og 
fylkeskommunens ansvar. NLSH stiller med og drifter lokalene. Alle har 
rett på skole når de legges inn på sykehus og bli liggende lenge 
(opplæringsloven). 
 
Alle lærerne er spesialpedagoger og har erfaring fra vanlig skole.  
 
Det kan være vanskelig å vite hvilke elever som ligger på sykehuset, 
men lærerne tar en runde hver dag. De har i tillegg har et prosjekt der 
de gir tilbud til ungdommer som ikke får til å gå på skolen, hjelp til å 
komme tilbake til elevrollen. Skolen har til tider en ujevn tilgang på 
pasienter.  

 
Skoletilbudet er et tilbud i Bodø. Det er uklart hvilke tilbud som finnes i 
Lofoten og Vesterålen og om de har samarbeidsavtaler med lokale 
skoler når barn og ungdom blir innlagt.  
 
Skolen ble informert om at de kan be UR om innspill/råd/veiledning. 
Tema som kom opp umiddelbart: 

- Utforming av lokalet (Innspill: ikke ha for mange inntrykk visuelt. 
Det forstyrrer konsentrasjonen. Også viktig med symmetri). 

- Samtaler/tips om hva ungdom trenger når de er på skole på 
sykehus 

- UR kan bidra med forslag til spørsmål og evaluering av 
brukerundersøkelser på skolen.    

 
Vedtak: 

1. UR takker for en grundig orientering om skoletilbudet ved 
NLSH og ser fram til å få en omvisning også i skolens lokaler 
i PHR-klinikken 

2. UR ber koordinator undersøke hvordan tilbud om skole 
tilrettelegges for i Lofoten og Vesterålen 

 
 

- -  

 
26/2017 

Møte med CL-teamet 
 
Møte med CL-teamet (Per Willy Antonsen, Line Skjærvik og Wenche 
Thomassen)  
 
Teamet startet opp 1. september. De er fortsatt i en oppstartsfase og 
det er ikke helt bestemt hvordan de skal jobbe. Målgruppen er pasienter 
på barneavdelingen (poliklinikk og døgn). Tilbudet retter seg også mot 
prematuren. Fastlege kan ikke henvise til teamet. De kan kontaktes via 
barneavdelingen.  
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Teamet skal konsultere barn, ungdom og familier. De kan også 
konsulteres av andre fagfolk, undervise og være med på fagdager, for 
eksempel LMS-kurs. 
 
Teamet vektlegger å se på pasientens helhetlige situasjon; fysisk 
sykdom/skade, psyke og sosiale forhold. Tilstanden til den som er syk 
er ofte svært sammensatt og de skal ha et særlig fokus på pasienter der 
behandlingen ikke har nådd godt nok frem.  
 
CL-teamet har anledning til å bruker lengre tid enn andre når de 
snakker med pasient og familie. De har ikke ventetid pr nå.   
 

 
Vedtak 

1. UR takker for orienteringen og ser fram til å høre mer om dette 
spennende arbeidet.  

 
27/2017 Fordeling av oppgaver 

 
Undervisning på barnemedisin 28/11 og 5/12: Einar og Emma 
 
Videre arbeid med «ti råd fra UR på Nordlandssykehuset til 
helsepersonell»: Emma, Sarah, Lars Herman, Einar og Viktoria. Dato i 
desember avklares endelig i etterkant av møtet.  
 
Undervisning om UR for vertene på pasient- og pårørendetorget 20/11: 
Emma 
 
Møte i BU 5/12: Emma 
 
 

 
 
 

  
Neste møte: 08/01-18, Lærings- og mestringssenteret 
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