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Sunnaas sykehus HF  
Bjørnemyrveien 11 
1453 Bjørnemyr 

Telefon: 66 96 90 00 
Telefaks: 66 91 25 76  

E-post: firmapost@sunnaas.no  
Bankkonto: 8601.72.22025 
Foretaksnr.: 883 971 752 
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Møtereferat  Ungdomsrådet Sunnaas sykehus HF 

  
 
  
Til stede: Nina Gjevang ,Helle Meland, , Rina Myrvang, Kathi Sørvig(1. timen) og Tuva 

Glende Nitteberg 
Forfall: Julie Nodland Øksendal, Emanuel Lunde og Kikki Leirvåg 
Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Videokonferanse.  
Møtetid: 18.02.21. kl. 10.00-12.00 
Referent: Tuva Glende Nitteberg 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  11. Mars  
  

 Dette har skjedd før første ordinære møte:   

• Opplæringsdager over 2 dager:  
o Fokuset for opplæringen var på egen historie og hvordan man kan formidle denne 

til helsepersonell og pasienter. historiene ble delt i gruppa. Arbeid med 
Ungdomsrådet sine mål og saker som skal arbeides med videre fra 2020, ble siste 
del av opplæringen denne gangen. Alle deltakerne skulle i forkant ha sett på eller 
gjennomført e-læring om brukermedvirkning i råd og utvalg.   

• Møte mellom Ida Pedersen, Nina Gjevang og koordinator: møte for å overføre oppgaver 
og avslutte for Ida.  

• Deltakelse i Foretaksledelsens (FTL) møte (Rina representerte rådet for første gang): Her 
ble Rina presentert og direktør Einar Magnus Strand hadde en gjennomgang av status for 
Sunnaas i forhold til Koronapandemien. Sunnaas har til nå ikke hatt smitte blant pasienter 
og kun hatt enkelttilfeller med smitte i personalet. Arbeidet med sykehusbygg venter 
fremdeles på å bli behandlet i Helse Sør øst. Det er gjort mye forbedrende arbeid i 
mellomtiden (eks grupper med innspill om pårørendeareal som UR har vært med på) Anne 
Cathrine Trægde Martinsen (forsknings direktør) la frem prosjekt om Rehabilitasjon 
Cluster. Sveinung Tornås la frem digitaliseringsplan  

• Dialogmøte (Nina og Emanuel deltok) : digitalt møte med brukerorganisasjoner, 
brukerutvalget, ungdomsrådet, direktøren, kommunikasjonsavdeling og Lærings- og 
mestringssenteret. Her informerte Einar Magnus Strand om hvordan situasjonen har vært på 
Sunnaas det siste året, status for nytt sykehusbygg og mangel på presisering av rehabilitering i 
helse og sykehusplanen. Sunnaas rehabilitation cluster ble tatt opp i dette møtet også. 
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Samhandlingssjef Kirsten Sæther snakket om helsehus(helsefellesskap) og hvordan dette kan 
påvirke rehabilitering. Ungdomsrådet ved Nina la frem ungdomshelse og planene for dette 
arbeidet i 2021. det kom flere gode tilbakemeldinger på dette.  

• Intervju om informasjon til barn og ungdom under behandling for ervervet hjerneskade(Rina 
og Nina): Intervjuene er en del av et regionalt (Helse Sør-Øst) arbeid med behandlings- linjer 
for barn med ervervet hjerneskade. Birgitte Dahl (leder avdeling for ryggmargsskade med 
enhet for barn og unge) er med i regional arbeidsgruppe for kompetanse knyttet til 
behandlingslinjen. 

  

Saksnr  Ansvarlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtale med Klinikksjef Kathi Sørvig.  
Samtalen startet med at Kathi Sørvig informerte litt om som rolle 
som klinikksjef på sykehuset og hvordan klinikken drives. I denne 
sammenheng bel de også snakket om hvordan Sunnaas har håndtert 
koronapandemien til nå. Medlemmene hadde forberedt noen 
spørsmål som Kathi svarte på. det ble også diskutert hvordan 
sykehuset kan jobbe med ungdomshelse og hvordan rådet også kan 
samarbeide med Klinikksjef (det er bare å ta kontakt)  
 
Saker som ungdomsrådet rådet ønsker å arbeide med: 

• Postkassen: (mer synlighet og tilgjengelighet) Trengs det 
flere? På flere steder på huset. (Koordinator, Tuva Nitteberg, 
kan bestille ny postkasse) Skal det lages et ferdig skjema som 
kan fylles ut og legges  i postkassen? Rina kan lage et utkast.  
Hvordan skal ungdommene få tilgang på skjemaene? 

• Jobbe videre med ungdomshelse 

• Delta på pasientallmøter og besøke sykehuset. 

• Samle informasjonen som UR syns er viktig for ungdommer å 
få med seg etter opphold og lage en «pakke» 

• Lage video som representerer ungdomsrådet (helle tar 
kontakt med kommunikasjon)  

 
Invitasjon for deltakelse i neste rådsmøte sendes til Sveinung Tornås 
og Anne Cathrine Trægde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I etterkant av møtet ble det avklart at Rina Myrvang går inn som 
nestleder.  

 

 


