
 

 

Post- og besøksadresse: 
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 
www.sunnaas.no  

 
 

Møtereferat  

  
 
  
Til stede: Nina Gjevang(leder av møtet), Helle Meland, Julie Nodland Øksendal,  Allan 

Jørgensen og Tuva Glende Nitteberg 
Forfall:  
Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Videokonferanse.  
Møtetid: 10.05.21. kl. 12.00-14.00 
Referent: Tuva Glende Nitteberg 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  4. juni 
  

  Referat fra møtet 12.04 er godkjent.  

Hva har skjedd siden sist: 
Allan informerer på vegne av klinikkledelsen:  

 Vaksinering kan påvirke pasienttilbud: Sykehuset er i gang med å vaksinere runde 2. på 
ansatte. Ledelsen jobber med å forberede pasienter på at tilbudet i perioder kan bli 
påvirket av fravær blant ansatte på grunn av bivirkninger fra vaksinen.   

 Oppstart av prosjektene om ungdomshelse: Prosjekt ungdomshelse, ledet av Kathrin 
Hystad Engelsvoll og Tuva Nitteberg er i gang. Det er sendt ut undersøkelser til ansatte og 
man er snart i gang med å intervjue inneliggende ungdom. Undersøkelsene spør etter 
hvordan ungdom ivaretas og hvordan informasjon de får i forhold til alder og egne behov 
når de er pasienter på sykehuset.  

 Rapport fra Riksrevisjonen om klinisk forskning: Riksrevisjonen har laget en rapport om 
Norske sykehus i forhold til kliniske behandlingsstudier. Kliniske behandlingsstudier er 
forskning som ser på effekt av for eksempler legemidler eller behandlingsmetoder. Målet 
med slike studier er å øke kunnskap om hvilke behandling som kan gis og hva som er den 
beste behandlingen. Riksrevisjonen har funnet ut at Norske sykehus ikke gjør nok klinisk 
forskning og at pasienter i Norske sykehus må få mer informasjon om forskningen og få 
mulighet til å delta mer i slik forskning.   
 

 Avlysning av pasientopphold på Sunanas: Det har vært en del avlysninger av planlagte 
behandlingsopphold, særlig på avdeling for oppfølging og vurdering. Årsaken er blant 
annet koronapandemien og at pasientene ikke ønsker å komme til sykehuset på kortere 
oppholdene. Flere pasienter har fått tilbud om digital oppfølging, men enkelte har også 
takket nei til dette. Det er også færre pasienter med ryggmargsskade, som også påvirker 
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inntaket av pasienter. Tomme senger påvirker økonomien til sykehuset, så Sunnas arbeider 
med å finne løsninger på dette.   

 Helle: Har deltatt på møte med arbeidsgruppa for informasjonsmateriell for ungdom 

 Nina: Har deltatt på møte med arbeidsgruppa for informasjonsmateriell for ungdom 
 
Saksnr 
 

 Ansvarlig 

06/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtale med Renate Storlien Zeiler: 
Hvordan følges ungdom opp av sosionomer? 
Deler av temaet har møte med kontaktperson på skolen:  
Støttespillere som teamet på Sunnaas, ungdommene/foreldre kan 
kontakte i kommunen for å sikre at det blir en god overføring til skole.  
Logoped i skolen på Sunnaas er per i dag en sentral person for 
videreformidling av oppfølging av ungdommen på skolen. Logopedene 
har ikke tilgang på notater DIPS og kan dermed gå glipp av relevant 
informasjon som kan være viktig for skolens forståelse for 
ungdommen og behovet for oppfølging. Renate forteller litt hvordan 
hun jobber for å involvere ungdommene. Det er mye kontakt med 
foreldre da det oppleves at ungdommene ofte har nok å forholde seg 
til (behandling, trening og alt det medfører) Det er komplisert å sette 
seg inn i for eksempel Nav sine støtteordninger og forsikringsoppgjør. 
Ungdommene involveres i de tilfeller der de skal informeres og for 
eksempel tar valg.   
 
Renate anbefaler at UR tar kontakt med logopedene som jobber i 
skolen på Sunnaas – logopedene er ansatt i fylkeskommunen. Her kan 
man få informasjon om hvordan det jobbes med oppfølging etter 
Sunnaas.  
Renate forteller videre; Mange ungdommer er ivrige etter å komme 
tilbake til hverdag, for noen kan det gå kjempe bra, mens andre går på 
en smell.  Det er uansett viktig å gi god Informasjon til skolen, som 
egne rapporter fra oppholdet.  
-Helle kommer med spørsmål, forslag; kan man forberede 
ungdommen på tiden etter Sunnaas? Hva er mulighetene? Kunne man 
hatt en type likemann å snakke med? Hvem kan det være? Kan «Klok 
av skade» ha tema om dette som man kan vise?  Ungdomsrådet kan 
komme med sine erfaringer; Hva funker, funker ikke på skole- for 
eksempel i videosnutter.  
-Innspill fra Nina; Ungdom som pårørende kan også ha vansker- 
Dropper ut av studier pga søsken og hvordan dette har påvirket 
familiesituasjonen. 
 
Renate: Sosionomene har en del spørsmål til ungdommene i forhold 
til hvordan de kan jobbe med barn og barn som pårørende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sunnaas sykehus HF Side 3 
 

 
 
 
08/21 
 
 
 
 
Oppgaver 
videre: 

Rina og Tuva skal i møte med Sosionomene Onsdag 12.mai og tar med 
spørsmål fra UR. Rina og Tuva tar et kort lite møte i forkant.  
 
-Film i juni? Nina skal etterspørre datoer for når rådsmedlemmer kan 
files for den lille informasjonsfilmen om ungdomsrådet. Helle forhører 
seg om hvilke datoer som er aktuelle for kommunikasjon.  
 
 
Planlegging av videre aktivitet i rådet:   
-Tuva Nitteberg informerer litt om hvor langt man er kommet med 
prosjekt om ungdomshelse: begge prosjektene er i gang. Samkjøres 
litt og samarbeider om innhenting av brukermedvirkning. Ønsker 
tilbakemelding fra 20 ungdommer på Sunnaas. Både til utvikling av 
opplæring til helsepersonellet og informasjonsmateriellet til ungdom. 
1. møte i gruppa som skal lage informasjonsmateriell var i mai. Neste i 
juni. målet er å samle all data før sommeren, for å lage materiellet 
etter sommeren. Materialet som ligger på ungdomsmedisin.no og 
dokumentet so ungdomsrådet har laget om ungdomshelse blir 
utgangspunktet for arbeidet i tillegg til svar fra ungdom.   
 
-Neste Rådsmøte 4. juni. 10.30-12.30. Nina skal møte Styret samme 
dag og forbereder en presentasjon samme uken.  
 
-Sommerteff  
Utsetter til august (uke 31/32?) må begynne å planlegges neste møte, 
slik at invitasjoner kan deles ut.  

 


