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HVORFOR HAVE ET UNGEPANEL
 Unge er en særlig patientgruppe med særlige behov.

Unge med kroniske og alvorlige sygdomme er én af de mest sårba-

 Hospitalet bliver opmærksom på de unges behov, så de

re og udsatte patientgrupper. Mange unge giver udtryk for et ønske om indflydelse på behandling og behov for en gennemskuelig

kan tilbyde en ungevenlig pleje og behandling.

hverdag på hospitalet. De oplever, at forældre, venner, skole og

 Fagpersoner kan sparre med unge i udvikling af ungeven-

professionelle mangler viden til at støtte dem. Det kan få betyd-

lige projekter eller initiativer og hermed sikre relevans og

ning for deres psykosociale udvikling, motivation og mestring og

succes.

dermed medføre forringet behandlings- og livskvalitet samt risiko

 De unge får en stemme og bliver hørt.

for social eksklusion og marginalisering.
Formålet med et ungepanel er at give de unge en stemme i planlægning, udvikling og evaluering af lokale og regionale initiativer,
samt sikre at hospitalet og de sundhedsprofessionelle har adgang
til de unges tanker, behov og holdninger.
Et ungepanel er med til styrke kronisk og alvorligt syge unges
handlekompetence og empowerment på hospitalet og er et uvurderligt element i arbejdet med at forbedre forholdene for unge
patienter.
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HVEM SKAL VILLE DET?
 De unge; det er deres stemme og deres tid
 Ledelsen; de skal være lydhøre overfor de unge
 Koordinator(er); det kræver tid og hjerteblod, men det
giver også rigtig meget igen

Der er tre led, der skal have lyst til at etablere et ungepanel,
for at det kan lade sig gøre. Det kræver en gruppe unge, der
har tid, lyst og ressourcer til at engagere sig i møderne og de
aktiviteter, der sættes i søen. Derudover skal ledelsen være
modtagelig for de unges ideer og være indstillet på at lytte.
Sidst men ikke mindst skal koordinatoren have lyst til at være
motor på et fantastisk initiativ i samarbejde med de unge –
med de administrative og tidsmæssige arbejdsopgaver, det indebærer.
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HVAD KRÆVER DET?
 Et lokale
 En tilknyttet koordinator
 Midler til forplejning
For at etablere et ungepanel kræver det, at der er styr på nogle
praktiske omstændigheder. Er der et fælles opholdsrum eller
en ungecafé/-rum på hospitalet, er det oplagt at benytte det
som panelets faste mødested. Koordinatoren er en fagperson,
der er engageret i unge og deres vilkår på og uden for hospitalet. Det er ikke meningen, at koordinatoren alene bestemmer,
hvad der skal foregå på møderne, men han eller hun er en væsentlig betingelse for, at rammerne overholdes, og at alle kommer til orde.
Erfaringen siger, at forplejning er en vigtig del af ungepanelmødet – det er her, der er plads til at snakke om andre ting og
hygge sig med hinanden.
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HVEM KAN VÆRE MED?
 Unge…
-

mellem 14 og 29 år

-

med tilknytning til hospitalet – ambulant, indlagt eller være tidligere patient

-

der har ressourcer til at deltage i et socialt og fagligt
netværk

Aldersgruppen kan variere alt efter, hvad der giver mening i det
enkelte ungepanel. Afgrænsningen skal ses som retningslinje, der

HVOR TIT MØDES MAN?

sikrer, at målgruppen forbliver ung. For stor aldersspredning kan
medføre, at de ældste sætter dagsordenen for møderne.

 6-8 gange om året á tre timers varighed
Mødetidspunkter og hyppighed kan variere fra panel til panel,
men vi anbefaler at holde en vis kontinuitet, så der er et løbende flow og opfølgning på igangværende initiativer.
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HVAD LAVER MAN?
 Rådgiver og underviser sundhedsprofessionelle
 Ideudvikler og kvalificerer patientinformation og fagmateriale
 Arbejder på at forbedre rammerne og vilkårene for
unge på hospitalet

Der er ret frie rammer for, hvad et ungepanel kan lave.

 Planlægger lokale initiativer og aktiviteter


Typisk vil aktiviteterne bestå af blandede opgaver, hvor pane-

Spiser aftensmad og lærer andre unge at kende

let debatterer og giver input til, hvordan forholdene for unge
patienter kan forbedres. Ud over de planlagte debatpunkter
rummer panelmødet et stort socialt element, hvor de unge kan
snakke uformelt. Det kan gøres med en ”siden-sidst”-runde,
hvor de unge skiftevis fortæller, hvad der er sket i deres liv siden sidste panelmøde.
Møderne er på den måde ikke kun lukrative for personalet, da
de unge også oplever et personligt udbytte ved at tale med
hinanden om, hvordan man håndterer sygdom, skole og relationer i hverdagen.
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HVAD ER ET GODT MØDE?
 Et møde, hvor der er en tydelig dagsorden
 Et møde med referent og ordstyrer
 Et møde, hvor der både er plads til social og faglig
dialog
 Et møde, hvor de unge bliver hørt, lytter til hinanFind i fællesskab frem til nogle succeskriterier for jeres mø-

den og tør være uenige

der. Hvad er det, der gør, at man går fra mødet med en

 Et møde med opfølgning på projekter og initiativer

god fornemmelse? Nåede vi det, vi skulle – er vi kommet
videre med nogle projekter – er man blevet hørt og forstået? Ungeinddragelse er et væsentligt element af det at
have et ungepanel, og det må gerne skinne igennem. Et
velstruktureret ungepanelmøde er vigtigt for, at succeskriterierne indfries. Selvom det er de unge, der skal sætte
dagsordenen og træffe beslutninger, er det godt, at koordinatoren som tovholder sørger for, at talerække og dagsorden overholdes, og at alle kommer til orde. Desuden står
koordinatoren for, at der aftales nye mødedatoer, og at
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der sendes et referat ud til de unge efter mødet.

HVORDAN REKRUTTERER MAN?
 Ved at henvende sig personligt til de unge
 Ved opslag i ambulatorierne og på afdelingerne
 Ved at inddrage personale i rekrutteringsprocessen
Det kan være en fordel, at koordinatoren er en aktiv part i rekrutteringen af medlemmer til ungepanelet, da ikke alle unge
patienter har ressourcer til at deltage i et sådan netværk. Som
medlem af ungepanelet fungerer man som repræsentant og talerør for alle unge på hospitalet.
Vær opmærksom på, hvornår nye medlemmer skal indsluses,
og hvornår gamle er på vej ud, så der ikke kommer en for stor
udskiftning på én gang. Rekrutter gerne løbende og stil efter diversitet i diagnoser, køn og alder.
Når ungepanelet er kommet op at køre, er kunsten at finde en
balance, hvor der hele tiden er en kerne af rutinerede medlemmer og samtidig er plads til at lukke nye ind.
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HVORDAN FASTHOLDER MAN DE
UNGE?

 Regelmæssige møder
 Gør plads til individuelle og lokale behov på hospitalet
 Hav fokus på realistiske og realiserbare projekter
 Følg op på ideer og tiltag
 Lav en facebookgruppe og opdater denne løbende
 Undgå at aflyse møderne
 Små gaver kan fungere som trækplaster
 Skab et socialt sammenhold
 Server mad

Da sammensætningen af unge løbende ændrer sig, vil der ligeledes være forskellige ønsker til, hvad der skal foregå i panelet. Vær opmærksom på de unges individuelle behov og evner, og sørg for, at panelet imødekommer nogle af hospitalets lokale muligheder/udfordringer. Afholdelse af ungepanelmøder med få deltagere kan også medføre spændende debatter og resultater, hvorfor man bør undgå at
aflyse et ungepanelmøde. Facebookgruppen bør indeholde mødeindkaldelser, begivenheder, referater og opdatering om igangværende
projekter.
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HVORDAN BLIVER UNGEPANELET EN
DEL AF NOGET STØRRE?
Ved at blive en del af UNGEPANELERNE I DANMARK.
UNGEPANELERNE I DANMARK er et samlende netværk, der skal
sikre samhørighed mellem landets ungepaneler samt være medskabende for, at landets hospitaler etablerer og benytter sig af
ungepaneler. UNGEPANELERNE I DANMARK arbejder for at forbedre livsvilkårene for kronisk og alvorligt syge unge ved blandt
andet at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksomme på områder, hvor de eksisterende tilbud til kronisk og alvorligt syge unge kan styrkes. Med UNGEPANELERNE I DANMARK
har de unge en fælles national stemme med både politisk tyngde
og mediernes interesse.
Et hvert ungepanel på et hospital har mulighed for at have unge
med i UNGEPANELERNE I DANMARK (max 4 pr. ungepanel). Som
repræsentant i UNGEPANELERNE I DANMARK deltager man fx i de
nationale møder, workshops og aktiviteter. Det er gratis at være
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med, og tilmelding sker over mail.

HVAD ER UNGEPANELERNE I DANMARKS MÆRKESAGER?
Handleplaner til kronisk og alvorligt syge unge under uddannelse
UNGEPANELERNE I DANMARK ønsker, at der er en handleplan
for unge med kronisk og alvorlig sygdom i forhold til, hvordan de
både kan passe deres behandling og skole/uddannelse. Målet er,
at handleplanen implementeres på skoler og uddannelsesinstitutioner, så studievejleder og/eller lærere i samarbejde med den
unge kan sikre den unges uddannelse og ligeledes være opmærk-

Ændrede fraværsregler for kronisk og alvorligt syge unge

somme på de udfordringer, som den unge med kronisk eller al-

UNGEPANELERNE I DANMARK arbejder fortsat på at ændre

vorlig sygdom lever med.

fraværsreglerne for kronisk og alvorligt syge unge under ungdomsuddannelse. Mange unge oplever desværre, at de bliver

Springet fra 17 til 18 år

indkaldt til fraværssamtaler, og mange unge kan få følelsen

Som kronisk og alvorligt syg har man brug for sine forældres

af, at deres lærer og rektor mistænker dem for at pjække og

støtte – også i de tidlige voksenår (18-24 år). UNGEPANELERNE I

bare bruger deres sygdom som en undskyldning. UNGEPANE-

DANMARK ønsker at forbedre støttemulighederne for unge

LERNE I DANMARK har derfor lavet et oplæg til en ordning for

voksne, da lovgivning og støttemuligheder ændres drastisk den

kronisk og alvorligt syge unge, der er inspireret af Team Dan-

dag, den unge fylder 18 år. Det gælder fx forældres ret til orlov,
ledsagelse til hospitalsbesøg og medicintilskud.

mark-modellen.
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Læs mere om UNGEPANELERNE I DANMARKs mærkesager
på: www.ungepanel.dk

KONTAKT

______

STRATEGISK PROJEKTLEDER
Katrine Lindegaard Juul
katrine.lindegaard.juul.larsen@regionh.dk
Telefon: 29 77 95 08

OVERLÆGE OG PROJEKTMEDARBEJDER
Kirsten Arntz Boisen
kirsten.arntz.boisen@regionh.dk
Telefon: 29 77 95 40

HER HOLDER VI TIL

_______

Ungdomsmedicinsk Videnscenter
Afsnit 4101
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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