
Forskrifter om barns opphold på helseinstitusjon gjelder for barn 
0 til 18 år (1). Ungdom under 18 år skal fortrinnsvis legges inn på 
barneavdelinger på sykehus og de har rett til å ha en av foreldrene 
hos seg under sykehusoppholdet. De har dessuten rett til undervis-
ning og aktivitet tilpasset sin alder og utvikling (1).

En kartlegging utført av Barnelegeforeningen i 2012 viste at 8 av 21 
barneavdelinger hadde 18 års aldersgrense (2). Voksenavdelinger 
i Norge er generelt sett lite tilpasset for ungdom. Ungdom har 
oftest ikke mulighet til å ha foreldrene boende hos seg og fokus 
på ungdoms behov som pasienter blir ikke alltid ivaretatt (3). Syke-
husavdelingene har dårlig tilgang på trådløst nettverk, noe som 
vanskeliggjør ungdoms kontakt med venner og familie. Det påvirker 
dessuten muligheten til å holde kontakten med skolen og skole-
arbeidet blir lidende. Ungdom opplever at de ikke blir informert om 
aktiviteter som er tilrettelagt for dem på sykehuset. I tillegg savner 
ungdom på sykehus egne oppholdsrom, pasientrom og aktiviteter (3).

Ungdomstiden er en periode i livet hvor det skjer store endringer, 
både fysisk og psykisk. Ungdom har behov for å bli møtt av helse-
personell som bryr seg, samt muligheten til å være ung også når 
man er syk (4). Ungdom opplever et helsevesen som lite fleksibelt 
og ofte lite tilpasset deres behov (4). Gode helsetjenester til ung-
dom forutsetter at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse om 
ungdom. Helsepersonell må ha kunnskap om blant annet de unges 
livssituasjon og behov, de må også kunne bruke hensiktmessige og 
effektive arbeidsmetoder ovenfor ungdom som pasienter. Helse-
personell må ha ferdigheter til å utføre helsetjenesten på en korrekt 
måte, samt å kunne kommunisere med unge. I tillegg må helse-
personell ha en god holdning til de unge, samt ha viljen til å gi de 
unge et tilpasset tilbud (5).

Høsten 2013 besluttet Kirurgisk avdeling for barn (KAB) å søke 
midler for å gjennomføre et prosjekt med hensikt å tilrettelegge for 
ungdom på sykehus og for å heve kompetansen om ungdom blant 
de ansatte. Prosjektet bestod i å gjøre litteratursøk om ungdom og 
kartlegge ungdoms behov på sykehus. Vi henvendte oss til ungdom 
med sykehuserfaring og fikk verdifull informasjon. Det ble ”utdannet” 

ungdomsrepresentanter fra avdelingene som senere skulle få opp-
gaver knyttet til å ivareta ungdom og spesielt ungdoms rettigheter 
på sykehus. Det ble gjennomført kompetanseheving for sykepleiere 
og hjelpepleiere i avdelingen i form av temadager, fagtimer og hos-
pitering. Avslutningsvis ble det gjennomført tiltak for å tilrettelegge 
for ungdom på avdelingene.  

Prosjekter fikk tilskudd fra både Norsk Sykepleierforbund (gjennom 
BSF) og Fondstiftelsen ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektet 
begynte høsten 2013 og ble avsluttet desember 2014. KAB, består 
av fire kirurgiske barneavdelinger, hvorav tre av dem er lokalisert på 
Rikshospitalet og en av de på Ullevål. KAB bemanner nærmere 60 
heldøgns-senger og har over 150 ansatte. Underveis ble prosjektet 
utvidet med tre seksjoner fra Barnemedisinsk avdeling ved Oslo 
Universitetssykehus. Barnehjerteseksjonen ved Rikshospitalet,  
Barneinfeksjon og mottakt ved Ullevål og Barnemedisin post 1 
ved Rikshospitalet. Før prosjektets oppstart var aldersgruppen på 
pasienter som var innlagt på KAB mellom 0-14/16 år. Per dags dato 
har 3 av 4 avdelinger i KAB innført 18 års aldersgrense og det jobbes 
på for å utvide aldersgrensen på alle avdelinger.

STUDIETUR
Det var et ønske om å øke kompetansen på ungdom og få inspirasjon 
til å legge til rette for ungdom på KAB og BAMS. 11 sykepleiere og 1 
hjelpepleier fra KAB og BAMS dro på studietur til Ungdomsmedisinsk 
Vitenskapssenter på Rikshospitalet i København. Ungdomsmedisinsk 
Vitenskapssenteret har et tverrfaglig tilbud til ungdom i helsevesenet. 
Senteret arbeider for å skape et bedre forhold for unge pasienter 
i helsevesenet og gjøre de unge til aktive medspiller i sin egen 
behandling. De som jobber på senteret er sykepleiere, leger, peda-
goger og psykologer. Ungdommene kan enten være innlagt på 
sykehus eller de kan komme poliklinisk og de kan henvises dit av 
personalet eller gå dit på eget initiativ. Senteret tilbyr konsultasjon 
i forhold til det medisinske, men også med ungdomsrelaterte 
temaer. Senteret har en egen kafe for ungdom og her tilbys en 
rekke aktiviteter, som film, Playstation og brettspill. Først og fremst 
kan de unge møtes og omgås med andre ungdommer. Represen-
tantene fra KAB og BAMS fikk være med på tverrfaglige møter med 
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ulike pasientcase. Det ble også arrangert undervisning og gruppe-
arbeid i forhold til ungdoms bio-psyko-sosial utvikling, brukermed-
virkning hos de unge og overgangen til voksentilværelsen. Det ble 
fokusert på hvordan det å ha en kronisk sykdom endres og utfordres 
i forhold til ungdomstidens ulike faser. Senteret har et ti måneders 
utdanningsprogram for de som vil utdanne seg til ungdomsambas-
sadører og inneholder kursing og vsluttes med prosjektoppgave. 
I tillegg til besøket på Ungdomsmedisinsk Vitenskapssenter, fikk 
to av sykepleierne fra KAB hospitere en dag på en barne- og ung-
domsavdeling ved Rikshospitalet. Dette ble en spennende erfaring, 
da de fikk med seg både visitt og hvordan man arbeider tverrfaglig. 
Sykepleiere og hjelpepleiere fra KAB og BAMS ble godt mottatt 
på Ungdomsmedisinsk Vitenskapssenter ved Rikshospitalet og de 
oppfordrer andre interesserte til å gjøre noe lignende.

KOMPETANSEHEVING
Sykepleierne fra KAB og BAMS som har engasjert seg i ungdom og 
fått spesialoppgaver i sin avdeling, har vi valgt å kalle ”ungdoms-
representanter”. Ungdomsrepresentantene ved KAB og BAMS har 
hatt flere oppgaver det siste året. De har blant annet arrangert 
temadager hvor hele dagen har vært med fokus på ungdom. 
Nærmere 160 ansatte fra KAB og BAMS deltok på temadagene. 
Temadagene bestod blant annet av tema Bio-psykososial utvikling, 
ungdommers psykiske utfordringer ved sykehusinnleggelser og tap 
av kontroll. Pubertet, utvikling og kommunikasjon, samt ungdommers 
rettigheter på sykehus. Det var også en presentasjon av ”Treff meg” 
et kompetansehevingsprogram for fagpersoner (6). Et annet viktig 
tema var ungdom som pårørende. I tillegg var vi så heldige å ha 
med oss en representant fra ungdomsrådet som fortalte om egne 
erfaringer fra sykehus og dessuten en tidligere pasient fra avdelin-
gen som også fortalte om sin opplevelse fra sykehus. Begge deler 
gjorde et sterkt inntrykk på oss alle. Temadagen var primært rettet 
mot sykepleiere og hjelpepleiere i KAB og BAMS, men i ettertid ser 
vi at vi burde invitert flere profesjoner, da vi jobber i team, sammen 
for ungdommen.

TILRETTELEGGING FOR UNGDOM PÅ AVDELINGENE
Deler av midlene vi fikk til prosjektet ble brukt til å tilrettelegge for 
ungdom på seksjonene. Vi spurte ungdom hva de ønsket seg for 
sysselsetting i forbindelse med sykehusopphold. På bakgrunn av 
dette gikk ungdomsrepresentantene til innkjøp. Noen steder ble 
det pusset opp ungdomsrom, andre steder ble det tilrettelagt med 

egne pasientrom for ungdom. Seksjonene gikk til innkjøp av blant 
annet Ipad, Playstation, pc og ulike typer brettspill. Ungdom som 
legges inn på avdeling uten trådløst nettverk lurer litt på hva slags 
sted de har kommet til. ”Er det mulig spør de -ja svarer vi da”. Det 
jobbes i dag intenst med å etablere trådløst nettverk på alle barne- 
og ungdomsavdelingene i OUS. ”Sykehusbarn” bidrar til at dette 
arbeidet vil bli gjennomført i løpet av kort tid. Alle vi som jobber 
med barn og unge i OUS er veldig takknemlige for dette bidraget. 
Takk Sykehusbarn!

I forbindelse med prosjektet ble det utarbeidet en funksjons-
beskrivelse for ungdomsrepresentantene. Det jobbes med å få den 
godkjent slik at den blir gjeldende for alle barne- og ungdoms-
avdelinger ved OUS. Ungdomsrepresentantene skal være en ressurs 
i sin avdeling. De skal informere og påminne ansatte, ungdom og 
foreldre om ungdoms rettigheter på sykehus. De skal bidra til å øke 
de ansattes kompetanse om ungdom. De skal bidra i utarbeidelsen 
av retningslinjer og behandlingsplaner som er relatert til ungdom. 
De skal bidra til å underlette ungdoms overgang fra barne- og ung-
domsavdeling til voksenavdelingen. Ungdomsrepresentantene skal 
også være representert ved Ungdomsrådet ved Oslo Universitets-
sykehus. Avslutningsvis ønsker vi å takke Norsk Sykepleierforbund i 
regi av Barnesykepleierforbundet og Fondstiftelsen ved Oslo  
Universitetssykehus for deres økonomiske støtte til prosjektet.
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Glade ungdomsrepresentanter Cecilie Blom, Erik James 

Trillo, Irene Jensen, Torunn Berg og Morten Hørthe 

på studietur til Ungdomsmedisinsk Vitenskapssenter 

Rikshospitalet København. Foto: Ros-Mari Ruud.

Temadag for KAB og BAMS. Barnepsykiater Helene Gjone, Seksjon 
for psykosomatikk og CL barnepsykiatri, OUS holder sin presentasjon 
”Ungdommers psykiske utfordringer ved sykehusinnleggelser og tap 
av kontroll”. Foto: Anja Hetland Smeland
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