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Vedr. Bekymring for ivaretagelsen av barn I Oslo universitetssykehus    
 
Det vises til henvendelse datert 19/1-17. 
 
Innledningsvis ønsker Oslo universitetssykehus HF å understreke at sykehuset har stort fokus 
på barne -og ungdomshelse, dette gjelder både på strategisk nivå og i det daglige kliniske 
arbeidet.  
Det er et uttalt mål å sikre likeverdige helsetjenester til barn, unge og unge voksne. Sykehuset 
har etablert Råd for barn som pårørende og Råd for ungdomshelse, i begge råd sitter 
representanter fra alle sykehusets klinikker. Fra 2016 er det likeledes ansatt egen 
Foretakskoordinator for barn og unge. Det er generelt stort engasjement på sykehuset rettet 
mot barn og unges helse – både som pårørende og som pasienter – noe bekymringen 
Barneombudet har mottatt også vitner om. 
I fjor arrangerte sykehuset en egen Ungdomshelseuke sammen med Ungdomsrådet. I år vil 
det bli egen ungdomshelsedag. Til denne dagen inviteres klinikkledere, øvrige ledere, 
behandlere, ungdomskontakter /ansvarlige på tvers av klinikker samt andre interesserte.  
 
Viser til vedlegg 1 – 3: «Mandat råd for barn som pårørende» « Mandat råd for ungdomshelse» 
og «Mandat ungdomsrådet» som belyser at et systematisk og overordnet arbeid er i gang for å 
sikre at behandling av barn og unge gis oppmerksomhet i alle deler av sykehuset. Det er 
enighet om at Råd for ungdomshelse skal bidra til et barn – og ungdomsvennlig sykehus ved 
blant annet og:  
 

 - sikre at ungdom og unge voksne tas med på råd ved beslutninger som gjelder dem  

 - bedre overføringer (transisjon) fra barne- og ungdomsavdeling til 

voksenavdelinger  

 - heve helsepersonells kompetanse og forståelse for ungdom og unge voksne  

 - øke fokuset på ungdom/unge voksnes helserettigheter 

 - styrke det forebyggende perspektivet i arbeidet med ungdomshelse 

 - sikre samarbeid og overganger mellom spesialist- og primær - helsetjenesten 

 - fremme samhandling på tvers av klinikker og faggrupper 

En prioritert oppgave er å utarbeide en overordnet retningslinje i forhold til ungdom og unge 
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voksne for å sikre god planlegging og overgang fra barne- og ungdomsavdeling til 
voksenavdeling. Retningslinjen vil fokusere på ivaretakelsen av barn/unge på tvers av de 
etablerte klinikkstrukturene. Barneombudet vil motta retningslinjen når den er ferdigstilt. 
 
Det må for øvrig understrekes at både Råd for ungdomshelse og Ungdomsrådet er rådgivende 
overfor sykehusledelsen og skal høres i saker som er av betydning for denne gruppen før 
vedtak fattes. Det er derfor beklagelig at de ikke er hørt i denne konkrete saken som 
barneombudet viser til. 
 
 
Barneombudet ber om tilbakemelding på hvordan OUS har vurdert barnets beste i 
prosessen med å overføre barn til voksenavdeling. 
  
OUS sitt mål vil alltid være at flest mulig barn under 18 år skal behandles på egne 
barneavdelinger. Enkelte ganger vil man imidlertid måtte avvike fra dette for å gi et best 
mulig pasienttilbud innenfor de rammene sykehuset har.  
Bakgrunnen for at protesepasientene flyttet fra Rikshospitalet til Ullevål var begrunnet i 
behovet for å frigjøre plass til bl.a. mer barneortopedi på Rikshospitalet. For å klare å 
gjennomføre dette innenfor eksisterende rammer, har ortopedisk klinikk sett seg nødt til 
inntil videre å behandle en del ungdommer i alderen 13-18 år på en ortopedisk avdeling hvor 
man for øvrig behandler voksne. Dette er ikke ideelt, men gjøres altså for å bedre/øke det 
medisinske tilbudet til denne pasientgruppen, noe som må vurderes som til «barnas beste». 
OUS skal selvsagt fortsette å følge Forskrifter for barn på helseinstitusjoner, og spesifikt 
tilrettelegge for ungdommene på denne avdelingen.  
OUS vil for øvrig beklage at det fra starten av ikke ble iverksatt opplæring av ansatte og 
samarbeid med de kirurgiske barneavdelingene i tilstrekkelig grad. Her er det satt i gang et 
forbedringsarbeid.  Klinikkgrenser skal ikke være en barriere for slikt samarbeid. Det er 
særlig viktig at gruppen multifunksjonshemmede barn ivaretas på en tilfredsstillende måte. 
OUS vil dessuten også sikre at denne pasientgruppen får samme tilbud fra fysioterapeut, 
ernæringsfysiolog, barneanestesi etc som barn innlagt på barneavdelinger, og at de også får 
ivaretatt sin rett til å ha foreldrene hos seg. 
 
Det er viktig å fremheve at barn og unge i OUS i overveiende grad ligger i egne enheter.  

 

Vennlig hilsen 
 
Bjørn Erikstein 
Administrerende direktør 
Oslo universitetssykehus HF 
Elektronisk signert 
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