
Ta ungdom på alvor

JEG ER IKKE SYKDOMMEN MIN!
Ungdomstiden er en tid full av forandringer. Unge går fra å være 
barn til å skulle være voksne. Hele deres biopsykososiale utvikling 
er i rask endring, venner blir viktigere enn noe annet osv. Hvis de i 
tillegg er syke, blir det en ekstra stor utfordring oppi alle de andre 
forandringene. De mister eventuelt kontakt med venner, de går 
glipp av skolegang, de er ikke med på fester og må begrense sine 
utfoldelser.

“Vi følte oss litt alene i verden. Mens alle andre var ute og hadde 
det gøy, satte sykdommen begrensninger for oss.” (Guro og Frida fra 
Ungdomsrådet.)

Ungdommene understreker at de ikke bare vil snakke om sykdom 
og diagnoser. Helsepersonell kan være usikre i møte ungdommer 
og ikke vite hvordan de skal kommunisere. Å snakke med barn eller 
voksne kan være enklere. Men ungdommene sier: Vær interessert i 
hele meg!

DRØMMESYKEHUSET
Ungdommene i Ungdomsrådet gir tydelig uttrykk for at de syke-
husene vi har i dag fungerer dårlig for ungdom. Det er enten 
barneavdelinger med Ole Brumm og lego eller voksenavdelinger 
med Allers og hekling. Organiseringen av helsetjenesten i barne- 
og voksenavdelinger er bare ett av mange tegn på at ungdom som 
gruppe er glemt.

Noe av det første Ungdomsrådet ved Akershus universitetssyke-
hus foreslo, var å opprette et eget ungdomsrom med pc, stor tv, 
spillkonsoller, farger på veggene og adgang kun for ungdom. De 
isolerte seg på rommene, de trakk bort fra bamser og lego, og de 
ble triste av de hvite veggene. Sykehuset fulgte opp og laget et 
ungdomsrom etter bestilling av Ungdomsrådet.

Når ungdommene skal beskrive deres drømmesykepleier, snakker 
de om at det er en som er positiv og har godt humør, som er god 
til å forklare og som har evne til å sette seg inn i deres situasjon. 
De ønsker en sykepleier som har fokus på løsningene og ikke 
problemene deres.

OPERASJON SELVSTENDIGHET
Ungdomstiden handler i seg selv om mange overganger. Det 
samme er tilfellet med unge i helsetjenesten, spesielt for unge med 
langvarige helseutfordringer. De møter overganger fra primærhelse- 

tjenesten til spesialisthelsetjenesten, overganger fra Barne- og 
ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien og overganger fra barne- 
til voksenavdelinger på sykehus. I tillegg vil de møte forskjellige 
behandlere i ulike faser, og de kan føle sorg over å miste helse-
personell som de har fått et nært forhold til. 

Ungdom har ikke samme erfaring som voksne med å orientere seg 
i en ny virkelighet. Derfor er det viktig at helsetjenesten jobber med 
å skape gode og trygge overganger og bidrar til at ungdom gradvis 
tar ansvar for egen helse.

Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus har, 
i samarbeid med Ungdomsrådet, utviklet en kunnskapsbasert 
retningslinje for gode overganger og informasjonsmateriell til 
ungdom. Retningslinjen piloteres i diagnosegruppen diabetes i 
2014 og implementeres fra 2015 på nye fagområder.

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus er blitt kjent i hele helse-Norge 
etter sin opptreden på Helsekonferansen i mai 2014. 21. oktober lanserte de sine råd 
til helsepersonell og ungdom ved et arrangement på sykehuset. Flere av rådene 
handler om kommunikasjon. “Si sannheten og tro på oss”. “Snakk direkte til oss og 
ikke til foreldrene våre,” er noen av de rådene de gir til helsepersonell.

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus lanserte 21. oktober 2014 deres råd til både helsepersonell og ungdom.
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UNGDOMSRÅDET VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Akershus universitetssykehus har i flere år jobbet med utvikling av 
et ungdomsvennlig sykehus. Ungdomsrådet representerer bruker-
gruppen ungdom fra 12 til 25 år og ble opprettet i 2012. Det er et 
rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med 
å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Rådet har 
erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer. Det 
er sammensatt av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk.

Ungdomsrådet jobber med å:
• fremme brukerperspektivet til ungdommer med langvarige   
 helseutfordringer 
• gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdommer på   
 Akershus universitetssykehus
• dele sine erfaringer til nytte for andre ungdommer

FOR DRØMMESYKEPLEIER 
OG DRØMMELEGE

Bakgrunn:
• Spesialisering innenfor ungdom 
• Bred kompetanse og erfaring
• Gjerne erfaring med ungdom som har det vanskelig

Egenskaper:
• Positiv og med godt humør 
• God til å forklare 
• Kunne kommunisere bra med ungdom 
• Glad i jobben
• Løsningsorientert
• Du må tørre å be om hjelp hvis du mangler  
 kunnskap eller kompetanse
• Du må ha evne til å sette deg inn i ungdommers  
 situasjon

FAKTASIDEN

UNGDOMSRÅDETS ANBEFALINGER FOR GOD 
KOMMUNIKASJON
1)  Ikke bruk for mye legespråk. Vi skjønner det ikke!
2)  Snakk direkte til oss og ikke til foreldrene våre.
3)  Jeg er ikke sykdommen min. Vær interessert i hele meg.
4)  Det er skummelt å komme på sykehus. Det hjelper med et smil :)
5)  Ta oss med på råd for å finne nye løsninger.
7)  Si sannheten og tro på oss.
8)  Det blir god dialog hvis vi føler du er til stede.
9)  Ikke la oss vente og møt forberedt. Vår tid er også viktig!

STILLINGSANNONSE

LENKENE TIL UNGDOMSRÅDETS NYE 
E-BØKER FINNER PÅ LENKESIDEN TIL:
www.ungdomsmedisin.no

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus.

Foto: Kristian Mjøset

29     TIDSSKRIFT FOR BARNESYKEPLEIERE NR 3/2014




