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Det viktigste for oss er 
ikke hvem som hjelper 
oss med 
helseutfordringene våre, 
men at vi får et tilbud 
om det vi trenger, når vi 
trenger det.





"Vi ønsker oss rett og slett å møte et helsevesen som er 
opptatt av hvem vi er, hva vi ønsker, og som vet hvordan 
de kan hjelpe oss til å leve med sykdommen eller 
diagnosen vår - sånn at den ikke tar større plass enn 
nødvendig."



"I møte med dere, om det er på sykehus, psykiatri eller 
poliklinikk trenger vi å føle at dere ser oss for den vi er. At 
dere ser helheten. For det blir aldri ett genuint godt 
pasientforløp og en helhetlig behandling om dere bare 
fokuserer på en ting om gangen. Dette er avgjørende 
faktorer for at behandlingen skal funke og føles grei ut."



"Vi skulle gjerne sluppet å ha noe med dere å gjøre i det 
hele tatt. Men når det først er sånn at vi trenger dere, så 
er det viktig at dere hjelper oss sånn at sykdommen tar så 
liten plass som mulig i livene våre. Da trenger vi å møte en 
helsetjeneste som ser akkurat dette og hjelper oss med 
akkurat det."





✓ Gi oss informasjon om mulige behandlingsvalg, både skriftlig og 
muntlig. 

✓ Gi oss informasjon i god tid og ha bra nettsider der vi finner det vi 
trenger

✓ Gi oss god opplæring og snakk åpent med oss. 

✓ Spør oss om hva vi syns om behandlingen og om vi ønsker endringer.

✓ Ha systemer og en brukervennlig klageinstans slik at ungdom kan få 
mulighet til å bytte behandling om vi ikke syns det fungerer godt nok.  

✓ Spør gjerne «hva er viktig for deg?» – mange ganger.   

✓ Bruk tid

Ungdom ønsker å delta aktivt



Vi håper helsefellesskapene kan bidra til at:

1. At vi ikke merker overgangene

2. Vi vet hvem vi skal kontakte når vi trenger det

3. Vi har all informasjon om sykdommen som vi trenger

4. Vi kan nå dere digitalt

5. Vi kan få hjelp hjemme

6. Vi bestemmer hvem som skal vite hva om oss

7. At de vi er glade i får tilstrekkelig støtte, informasjon og involveres

8. Tjenestene ser alt det vi får til, ikke bare diagnosene våre

9. At vi slipper å møte flere hjelpere enn nødvendig



• Identitet og selvrespekt

• Mening i livet

• Mestring

• Tilhørighet

• Trygghet

• Deltakelse

• Fellesskap
Professor Arne Holte, 2017

De 7 psykiske helserettighetene:

Alle har rett til en følelse av



Oppsummering

✓ Dere må være fleksible og forutsigbare

✓ Se helheten

✓ Sikre gode overganger

✓ Ta i bruk ny teknologi og kommunisere godt og sikre medvirkning –
både i kommunen og spesialisthelsetjenesten 



Tusen takk for oss!

Olav Wiik Moland

Olavwmoland@gmail.com
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Lea.haase@yahoo.com
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Vi er på instagram!

• Ungdomsradet_nlsh


