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161003 anteckningar Tonårsrådet Akademiska Barnsjukhuset
Var med: tonåring: Emil Sigstam, Hugo Sabelsköld, Embla Åhlén Olivia Karlsson
vuxna: Christophe Pedroletti chef på Barnsjukhuset och Martin Price landstingets
barnombudsman samt Charlotte Netzler praktikant hos Martin
Hälsningar från några som varit med: Jennie och Nora har båda blivit vuxna och får nu vård
på vuxensjukhuset. De är ganska nöjda med hur det funkat att flytta över.
Barnsjukhusets råd ska synas. Vi började uppe i väntrummet i entrén. Oftast går ni inte dit,
men många andra barn och unga sitter där en stund. Vi bestämde att väggen rakt fram är den
bästa för den är stor, tom och upplyst. Martin hör av sig om bilder till väntrums-tv, nya
hemsidor och hur råden kan synas i kallelser. Kom gärna med förslag! Olivia och Martin
håller kontakt här, särskilt om en webb för råden.
Lokalerna på barnsjukhuset. De flesta ställen är anpassade för yngre barn men väldigt få
ställen finns för tonåringar. Vi jämförde ingången till barnkirurgin 95b och barnonkologen
95a. Svårt att anpassa till både barn och unga på en gång.
Lekterapin har ett Tonårsrum, men där springer många yngre barn. Tonåringar vill vara i
fred där eller kunna prata i lugn och ro med någon. Kunde dörren till tonårsrummet lås eller
kod på dörren? Några sa att Tv-spelen ofta är trasiga eller saknas. Renovering av lekterapin
ska göras snart.
Barnsjukhusets hemsida: akademiska.se/barnsjukhuset Vi tittade på den tillsammans.






borde finnas länk till fakta om sjukdomar, till exempel 1177
hela webben borde kanske delas upp för barn respektive ungdomar?
vore bra med korta filmer där unga (kanske från Tonårsrådet) berättar hur det är på
Barnsjukhuset. Kanske en Youtube-kanal.
Martin kom att tänka på en häftig grej på ett barnsjukhus i Birmingham som de gjort
tillsammans med Google www.bch.nhs.uk/story/virtualtour
Martin eller Christophe bokar möte med sjukhusets Filippa Karlsson.

Nästa möte kommer vi att ha i början av 2017. Då borde vi besöka någon del av
Barnsjukhuset och titta på något som har förbättrats. Vi borde också ha en pratstund om annat
än sjukhus. Kanske ska vi göra något ihop? Typ bowling?

