
        Haugesund 16.mai.2018 

Høringsinnspill til utviklingsplanen for Helse Fonna 

Vi i ungdomsrådet setter pris på å bli tatt med i arbeidet med hvordan Helse Fonna skal se ut i 

fremtiden. Reidun Mjør har hatt presentasjon for oss og har gitt innspill til utviklingsplanen i 

to omganger.   

 

Det er fint å se at ønskene våre om å bli sett og møtt på en god måte er lagt vekt på i planen. 

At det blir pasienten sin helsetjeneste og at alle pasienter skal få medvirke i egen behandling. 

Det tror vi er viktig for alle pasientgrupper og deres pårørende. 

 

Vi som sitter i ungdomsrådet har erfaring som pasient og pårørende med både psykiske 

utfordringer og somatisk sykdom.  I utviklingsplanen er ungdom, psykisk helse og BUP 

trukket fram og det er flott at tilbudet skal bli både utvidet og bedre her – det trengs! Når det 

gjelder ungdom som har kronisk sykdom og vedvarende helseutfordringer så er ikke dette 

nevnt. Vi har kjent på kroppen at det kan bli bedre, at det kan være vanskelig slik det fungerer 

i dag, at ungdom med kronisk sykdom og vedvarende helseproblemer ikke blir fulgt godt nok 

opp av lege og andre (som sykepleier og fysioterapeut). Overgangen fra barn til ungdom og 

ungdom til voksen er veldig krevende og her trenger vi å møte folk som vet hva ungdom 

trenger, og kan det å kommunisere med ungdom. Kanskje aller viktigst må de samarbeide! 

Prosjektet Barn og unges helsetjeneste ved BUP blir trukket frem i planen, det er veldig 

positivt – vi trenger også dette for barn og unge med kronisk sykdom. Vi ser at samarbeid 

innad i sykehuset og mellom sykehus (som Haukeland/ Stavanger og Helse Fonna) ikke er bra 

nok. Det samme gjelder mellom kommuner og sykehuset.  

 

Vi forstår at å ivareta de eldre er viktig, det er nevnt mange steder i utviklingsplanen. Vi som 

ungdomsråd tenker at ungdom representerer hele fremtiden og at det er økonomisk lurt å satse 

på at «det går bra»! Håper derfor at satsing på å gjøre det bra for ungdom som gruppe og 

enkeltpasienter kan vises mer i utviklingsplanen.  

 

For ungdomsrådet i Helse Fonna 

Solveig Eline Mathiassen 

leder. 


