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HVORFOR FOKUS PÅ UNGDOM?

I forbindelse med innflytting i nytt sykehusbygg i 2008 ble 
barneavdelingen omgjort til en barne- og ungdomsklinikk 
med hevet aldersgrense opp til 18 år. Endringen avdekket 
at ungdom som gruppe var ikke blitt sett og falt mellom 
tjenester som var tilpasset enten til barn eller til voksne. 

Ungdomsmedisin handler om helsetjenester tilpasset 
ungdommer i aldersgruppen 10-25 år innenfor både primær- 
og spesialisthelsetjenesten. Akershus universitetssykehus  
var først ut med en større satsing på denne pasientgruppen 
da ungdomsmedisin ble et av de strategiske satsings-
områdene for sykehuset i perioden 2012–2016. Satsingen ble 
organisert som et eget prosjekt, «Prosjekt ungdomsmedisin». 

“Sykdomspanoramaet innenfor ungdomsmedisin 
krever utvidelse av perspektivet fra akuttmedisin 
til i større grad å inkludere livsstilssykdommer og 
livsfaseproblematikk. Hovedtyngden av ungdoms-
pasienter har sammensatte og langvarige syk- 
dommer, og er i en risikogruppe for utvikling av 
mentale, psykososiale og familiære problemer

– Fra Mandat Prosjekt ungdomsmedisin

Prosjektet har hatt tre hovedformål

• Sikre gode overganger mellom BUK og voksen-
avdelinger

• Sikre reell brukermedvirkning fra ungdom
• Utvikle tilbud og lokaliteter til ungdom

Innenfor hvert av disse områdene er det initiert 
ulike tiltak og delprosjekter.

“Det som jeg tror er forskjellen på ungdom og 
andre pasienter, er at de er i en veldig sårbar 
fase av livet.”

  Josefine Rørvik Skåland,  
  medlem av Ungdomsrådet

“Det er et stort paradoks å være ungdom og 
samtidig forholde seg til en kronisk sykdom.”

  Betty van Roy, Barne- og ungdomspsykiater,  
  Akershus universitetssykehus



OPERASJON SELVSTENDIGHET  
- gode overganger for ungdom

“Prosjektets overordnede målsetting er å utvikle 
gode overgangsmodeller (transisjon) mellom 
barne-/ungdoms- og voksenmedisin. Overgangen til 
voksenmedisin krever at ungdom får hjelp til gradvis 
selvstendiggjøring i rollen som helsetjenestebruker. 
Å gjøre ungdom delaktig i egen helse og behandling 
gir mer kompetente og effektive helsetjenestebrukere, 
minsker risiko for for senkomplikasjoner og øker 
livskvaliteten for ungdom og familie.

– Fra Mandat Prosjekt ungdomsmedisin

En overordnet retningslinje for gode overganger ble utviklet 
tidlig i prosjektet basert på internasjonale anbefalinger 
og lokal tilpasning. Skriftlig materiell tilpasset ungdom 
ble utviklet. Programmet ble først testet i en pilot innen 
diagnosegruppen diabetes i 2014 og ble grundig evaluert. 
Både ungdom og helsepersonell rapporterte positivt, og 
videre implementering ble besluttet. 

Evalueringen viste videre et behov for informasjons- og 
kompetansetiltak for å lykkes med god implementering. 
Med støtte fra Helsedirektoratet utviklet prosjektet en 
kompetansepakke for helsepersonell, som bidrar til 
at helsepersonell møter og behandler ungdom på en 
helsefremmede måte. Pakken består av et veiledningshefte 
og et filmbasert e-læringskurs, som ligger fritt tilgjengelig 
på nettsiden.

Implementeringsarbeid har pågått i 2015 og 2016. Deltagere 
fra Barne- og ungdomsklinikken og ulike avdelinger i 
Medisinsk Divisjon, representert ved leger, sykepleiere, 
sekretærer og ledere, har deltatt på samlinger hvor de i 
felleskap har tilpasset overgangsforløp som passer deres 
pasientgruppe. I tillegg er det gjort andre informasjons- og 
oppfølgingstiltak.

“Det å bli overført fra barne- til voksenavdeling 
er veldig tøft, det er veldig vanskelig.”

  Guro Elshaug Schjønneberg,  
  leder av Ungdomsrådet

FORBEREDELSESFASE
12–16 ÅR

OVERFØRINGSFASE
17–18 ÅR

UNG VOKSEN FASE
19–25 ÅR

TE
M

A 
O

G
 M

ÅL Denne fasen handler om å introdusere 
temaet og drøfte transisjon med pasient 
og foreldre. Det rettes fokus på at ung-
domstid mye handler om det å ta mer 
ansvar selv og dermed få større frihet.

I denne fasen skjer den formelle overfø-
ringen av ungdomspasienten fra Barne- 

og ungdomsklinikken til mottakende 
voksenavdeling. Målet er en forutsigbar 
og koordinert overføring som gir en sam-

menhengende behandling.

Denne fasen handler at ungdom skal bli 
kjent og trygg i ny avdeling og motta tilpas-
set helsehjelp ut ifra alder og modenhet i 

overgang til voksenliv.
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R Introdusere og diskutere transisjon med 
pasienten og foreldre

Informasjon om rettigheter
Tilby delt konsultasjon; litt av konsultasjo-

nen uten foreldre

Klar for voksenavdeling?
Koordinert overføring

Overføringsmøter

Velkommen til oss
Å bli møtt som ung voksen
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M Operasjon selvstendighet – brosjyre

Mine rettigheter – brosjyre
Min fastlege – brosjyre
Min helse - sjekkliste

Klar for overføring – sjekkliste
Velkommen til samtale - kort

Velkommen til Avdeling for  (...) - brosjyre fra 
mottakende avdeling for voksne

Transisjonsprogrammet består av

• Overordnede retningslinjer
• Ungdomsvennlig brosjyremateriell
• Opplæringspakke for helsepersonell



UNGDOMSRÅDET 
– brukermedvirkning med stor suksess!

”Det er et klart mål for prosjektet at brukerne skal 
høres og medvirke i utvikling av tiltak og tilbud. 
Ungdommene selv vil bli en samarbeidspart og 
ressurs for prosjektet ... et uttalt delmål å etablere 
et ungdomsråd som kan gi innspill og fungere 
som høringsinstans i prosjektfasen og ikke 
minst i det videre arbeidet med å utvikle tilbud til 
ungdomspasientene i BUK og Ahus. 

– Fra Mandat Prosjekt ungdomsmedisin

Kvaliteten på tjenester og tilbud blir best når de utvikles 
i samarbeid med brukerne. Ungdomsrådet ved Ahus har 
blitt en suksess. De har hatt stort engasjement, de har 
nådd ut til mange, de har satt ungdomshelse på agendaen, 
og de har høstet stor anerkjennelse både hos brukere, 
helsepersonell og politikere.

Ungdomsrådet ble opprettet i 2012 og består av ca. 
10 ungdommer i alderen 14-20 år, alle med erfaring fra 
Ahus. Det er et rådgivende organ og en høringsinstans for 
sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode 
helsetjenester for ungdom. 

Ungdomsrådet har bidratt med råd og innspill til gode 
overganger, ungdomsvennlige lokaler, brosjyrer, 
retningslinjer og kommunikasjon med ungdom. De har 
deltatt på mange møter, kurs og konferanser både internt 
og eksternt. De har samarbeidet med Barneombudet og de 
har sittet i prosjekt- og styringsgrupper både på nasjonalt og 
kommunalt plan. De deler egne erfaringer og er konkrete i 
sine anbefalinger til beslutningstakere, på vegne av gruppen 
de representerer. Ungdomsrådet brenner også for å nå ut 
til annen ungdom med støtte og gode råd.

Prosjektet har mottatt henvendelser fra hele landet fra andre 
som ønsket veiledning og hjelp for å starte opp ungdomsråd 
i eget foretak. I samarbeid med Unge funksjonshemmede 
ble det gjennomført et prosjekt i 2015 for å gi helseforetak 
i hele Norge et godt verktøy for oppstart og drift av gode 
ungdomsråd. Filmer og materiell ligger tilgjengelig på nettsiden.

“Ungdomsmedvirkning i helseforetak er 
kjempeviktig. Grunnen til det er at det er 
ungdommene selv som er eksperter på sitt eget 
helsetilbud og hva de trenger for å ha det bra.”

  Anne Lindboe, Barneombud



UNGDOMSVENNLIG SYKEHUS HANDLER OM FLERE TING 

“Prosjektet skal videre bidra til å utvikle tilbud generelt 
til ungdom i BUK, med lokaler og aktiviteter tilpasset 
ungdomsgruppen.”

– Fra Mandat Prosjekt ungdomsmedisin

Et eget ungdomsrom, Timeout i plan 4 på BUK, er blitt 
innredet etter ønsker og innspill fra Ungdomsrådet og 
ble åpnet februar 2013. Her kan ungdom ta en pause fra 
behandling og kjedelig ventetid og møte andre unge.

Det er utviklet flere brosjyrer og e-bøker for å gi god informasjon 
til ungdom om en rekke temaer, blant annet om rettigheter 
og tilbud til innlagt ungdom. Det er også utviklet flere korte 
filmer hvor ungdom deler erfaringer om det å være ung og 
syk, og deres tanker om en ungdomsvennlig helsetjeneste. 

Prosjektet har bygget opp en egen nettside – www.
ungdomsmedisin.no – som henvender seg både til 
helsepersonell og til ungdom. Her ligger informasjon, 
brosjyrer, e-læringskurs, filmer og andre ressurser fritt 
tilgjengelig. Mye av innholdet egner seg godt som innbygg 
i ulike kompetansehevende tiltak for helsepersonell.

Avdeling helsefremmende arbeid gjennomførte i 2013-2014 
en vellykket pilot på et gruppeopplegg utviklet ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse  
(NKLMH), kalt “UMM – Ung medvirkning og mestring”. Se 
nettsidene for filmer hvor ungdommene selv deler sine erfaringer.

”Et rom der ungdommer kan komme og spille 
spill, se på tv med venner, legge bort sykdommen 
utenfor døren og bare være seg selv en liten stund.” 

  Guro, leder av Ungdomsrådet

“Når jeg har klart å si alle de negative tingene, så 
har jeg klart å gi slipp på det, så det er mer plass 
til det positive. Og jeg klarer å sette mer pris på 
det som er bra. “

  Vilde, deltaker i grupper for ungdom  
  ved Akershus universitetssykehus



“Ungdom er en viktig pasientgruppe som lett faller mellom det å være 
barn eller voksen. Derfor synes vi det er spesielt viktig å ha tjenester 
som er tilpasset ungdom og deres spesielle behov.”

 Øystein Mæland, administrerende direktør,  
 Akershus universitetssykehus

“Min beste opplevelse med helsevesenet er nok det å komme inn i 
Ungdomsrådet og se at det faktisk finnes muligheter for påvirkning 
– og at vi blir hørt.”

 Stian Hoff Berg, nestleder i Ungdomsrådet

“Arbeidet med transisjonsprogrammet har bidratt til at vi har fått mere kunnskap om 
ungdomsmedisin. Det er ikke noe vi i voksenavdelingen tidligere har hatt fokus på, men vi 
har sett at ungdommene har trengt noe som vi ikke har hatt kjennskap til.”

 Tone Singstad, seksjonsleder og diabetessykepleier,  
 Akershus universitetssykehus

“Noe av det viktigste med dette prosjektet er at det har gjort noe med mine holdninger til ungdom. Jeg tror det er mange som tenker at 
ungdom er farlig eller litt skummelt. Jeg falt i den gruppa. Men den undervisningen vi har hatt og den tilbakemeldingen vi har fått fra ungdom 
om at dette faktisk betyr noe, har gjort noe med meg. Jeg har fått mere lyst til å nå inn til dem og få tak i hva de trenger å vite og lære. Lyst 
til å bidra ut fra hva de egentlig har behov for – ikke trekke min agenda ned over hodet på dem.”

 Anne Hjerpseth, spesialsykepleier,  
 Akershus universitetssykehus

“Evalueringen viser samlet sett at Prosjekt ungdomsmedisin har vært et vellykket prosjekt … 
alle delprosjekter innenfor prosjektets tre hovedinnsatsområder er gjennomført. I tillegg har 
prosjektet resultert i leveranser på områder om ikke var forhåndsdefinerte.

Internt i helseforetaket har prosjektet vært anerkjent, og prosjektledelsen har gjennom 
prosjektperioden oppnådd å sette ungdomsmedisin høyt på agendaen i helseforetaket.

Overordnet tyder evalueringen på at Ahus sin satsning på ungdomsmedisin har blitt velkjent 
utenfor Ahus, både i Norge og blant personer med engasjement for ungdomshelse internasjonalt. 
Det har satt Ahus på kartet, og bidratt til omdømmebygging for helseforetaket.”

 Evaluering av Prosjekt ungdomsmedisin, Akershus universitetssykehus HF,  
 utført av PwC Consulting, 2016


