
 

 

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, Emanuel Lunde,  Allan Jørgensen 

og Tuva Glende Nitteberg 
Forfall: Julie Nodland Øksendal, Rina Myrvang 
Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Videokonferanse.  
Møtetid: 04.06.21. kl. 10.30-12.30 
Referent: Tuva Glende Nitteberg 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  August. Arbeidsmøte sommertreff i juni? 
  

  Referat fra møtet 10.05 er godkjent.  

Hva har skjedd siden sist: 
Allan informerer på vegne av klinikkledelsen: Sunnaas har fått 198 vaksiner. Disse settes på 
ansatte uke 22 og 23. klinikken forbereder pasienter på fravær knyttet til vaksinering pga 
symptomer knyttet til vaksine. Det er også varslet at ansatte kan bli tatt ut i streik i uke 23 i 
forbindelse med lønnsoppgjør.   

 Nina: forberedelsesmøte med Tuva for møte med styret til Sunnaas. Samarbeidsmøte med 
Allan og Tuva 

 Rina: snakket med Sosionomene: Sosionomene ønsker å samarbeide tettere med 
Ungdomsrådet. Gjennom prosjektet om ungdomshelse vil mye at det sosionomene har tatt 
opp i møtet bli ivaretatt. Hvordan snakke med ungdom. Hvor mye informasjon og 
involvering skal ungdommen ha osv. Rina legger frem eksempel som at ungdommen bør 
informeres på lik linje som voksne. Prosjektet om ungdomshelse vil involvere sosionomene 
etter hvert i utvikling av informasjonsmateriell til ungdom. Sosionomene har et dokument 
prosjektgruen kan se på med informasjon fra Sunnaas.  
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Norge trenger en rehabiliteringsreform v Anne Daae Sæle: I 2019 ble Nasjonal 
helse og sykehusplan 2020-2023 lagt frem. Planen beskriver helsetjenestenes 
utfordringer og hvilke pasientgrupper som skal prioroteres fremover. Til tross for at 
man finner pasientgrupper med behov for rehabilitering i planen, beskrives det i 
liten grad behovet for rehabilitering som man vil få i årene fremover. Sunnaas har 
laget et dokument som beskriver hva politikerne må ta stilling til vedrørende 
rehabilitering og hvorfor. Dokumentet, som heter «Norge trenger en 
rehabiliteringsreform» tar man utgangspunkt i utfordringer som viser at det er 
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Eventuelt 
sak: 
 
 
Oppgaver 
videre: 

behov en rehabiliteringsreform. Anne Daae sæle ber ungdomsrådet komme 
med innspill innen slutten av dagen 04.06. Det er også et ønske om at 
medlemmene av ungdomsrådet også kan bidra i markedsføringen av 
dokumentet gjennom å fortelle om sine historier. 
Bak dokumentet stiller det seg en rekke aktuelle 
brukerorganisasjoner, fagmiljø og fagorganisasjoner.  
 
Brukerundersøkelse 1. tertial 2021. v/ Allan Jørgensen: 
Gjennomgang av brukerundersøkelsen i barne og voksenavdelingene 
for de 1. fire månedene i 2021. /) %79 svarte på undersøkelsen på 
barneavdelingen. Gode tilbakemeldinger, men mattilbudet kan 
bedres. Allan skal undersøke om det fortsatt er slik at barn/ungdom 
kan be om ønskekost. Etter spørsmål fra Emanuel Lunde. Ellers viser 
undersøkelsen av pasientene føler seg trygge, informerte, forberedt 
på utskrivelse og generelt godt ivaretatt i barneavdelingen.  
 
Rekruttering v/Nina: Hvis medlemmer av rådet ønsker å gå ut av 
rådet, ber koordinator om at de gir beskjed, slik at dette eventuelt kan 
planlegges og at det eventuelt kan igangsettes rekruttering. Det bes 
om tilbakemelding til Nina eller Tuva 
 
Sommertreff-planlegging v/Nina 
Utsetter til august (uke 31/32?) må begynne å planlegges neste møte, 
slik at program kan deles ut. Tuva Nitteberg gjennomgår fjorårets 
program, sender ut til rådet. Plakater oppdateres. Emanuel sender ut 
alternative datoer for planleggingsmøter. Ett i slutten av juni og det 
neste i august. AKIM (aktivitet, kultur, idrett og miljø) og har sagt de 
kan bidra med hjelp, ved behov.  
 
Allan nevner prosjekt som erfaringskonsulentene Anine Johansen og  
Yvonne Dolonen. Ungdomstreff i ungdomsrommet, torsdager. Hvor 
ungdom mellom 12 og 25 kan snakke sammen om løst og fast.  
 
Planlegge sommerrtreff. Følge opp arbeidsgrupper i prosjekt om 
ungdomshelse. Samarbeidsmøte: sette agenda for møte i august. 
Invitere Yvonne og eller Anine til samtale om prosjekt.  

 
 
 
 
 
 

 


