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Norsk barnelegeforening har definert flere satsningsområder i perioden 2011-2015, og et
av disse er ungdomsmedisin.
Flere land, eksempelvis Storbritannia og Sverige, har definert dette som et eget
fagområde. I Sverige er det egne ungdomsavdelinger, Storbritannia har utarbeidet egne
retningslinjer for «ungdomsvennlig helsetjeneste».
Ungdom er i en livsfase med spesielle utfordringer både kognitivt, biologisk og sosialt.
Det å ha en kronisk eller akutt sykdom i en slik periode av livet kan derfor være ekstra
belastende. Ivaretagelse av unge med sykdom krever et helsevesen som er tilrettelagt for
å møte disse utfordringene. Dette er viktig for at ungdommene skal kunne mestre egen
sykdom.
Barnelegeforeningen ønsket å kartlegge «ungdomsvennlig helsetjeneste» på landets
barneavdelinger. En spørreundersøkelse ble sendt til alle avdelingsoverleger/klinikksjefer.
Kartleggingen var ferdig i juni 2012 og ble publisert i en artikkel i Paidos ( se vedlegg).
Denne viste et sammensatt bilde hva gjelder aldersgrenser på inneliggende og
polikliniske pasienter, ungdomsvennlig miljø, kompetanse hos ulike faggrupper,
overføringsprogram fra barneavdeling til «voksenavdeling» , for å nevne noe.
I forhold til aldersgrenser på inneliggende pasienter, var det kun 8 avdelinger som hadde
18års aldersgrense. Det var 3 avdelinger som hadde 14 år som aldersgrense. For ungdom
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som tilhører disse avdelingene betyr det at når de fyller 14 år, og blir innlagt på sykehus,
så deler de avdeling med voksne og eldre pasienter.
Ungdomsmedisin handler imidlertid om mye annet enn aldersgrenser. Kartleggingen viste
at barneavdelingene i svært varierende grad kan tilby ungdom et tilrettelagt miljø og
helsearbeidere som har kompetanse i forhold til ungdom.
Barnelegeforeningen oppfordrer derfor Helse- og omsorgsdepartementet til å gi
Helsedirektoratet i oppgave å utforme retningslinjer for ungdomsvennlig helsetjeneste.
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