
 

 

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, Rina Myrvang og Tuva Glende 

Nitteberg 
Forfall: Julie Nodland Øksendal, , Emanuel Lunde,   
Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Videokonferanse.  
Møtetid: 25.08.21. kl. 12.00-14.00 
Referent: Tuva Glende Nitteberg 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  september 
  

  Referat fra møtet 04.06 er godkjent.  

Hva har skjedd siden sist: 

 Film: Helle Meland etterspør nye datoer for når rådet kan møtes og filme på Sunnaas. Når 
ny dato er funnet, kan man avtale med kommunikasjon.  

 Prosjektdeltakelse: Forespørsel fra LHL hjerneslag om UR har lyst til å bidra i prosjekt om å 
utvikle et kvalitetsregister for barn og unge med hjerneslag eller traumatisk hjerneskader. 
Rina Myrvang deltar.  

 Prosjekt informasjonsmateriell: Nina og Helle er kalt inn til workshop med to ansatte fra 
barneavdelingen i september. Målet er å velge ut materialet man skal videreutvikle og 
hvordan dette skal presenteres på nettsidene til Sunnaas. Arbeidet tar utgangspunkt i 
materiale utviklet av a-hus(ungdomsmedisin) og nettsidene til OUS.  

 Møte med BU 13. september: avklaring av hvem fra UR som deltar. Nina Gjevang og Tuva 
Nitteberg deltar.   

 Kort om Arendalsuka: Sunnaas stilte med egen paneldebatt hvor tidligere helseministre 
diskuterte hvordan det er gått med rehabiliteringstilbudet ute i kommunene. Debatten er 
en del av satsningen til Sunnaas for å få politikerne til å legge mer vekt på rehabilitering i 
overordnede plener og strategier om helse og behandling.  «Rådet fra de tidligere 
helseministrene var samstemt og klart: Gjør rehabilitering lønnsomt!» (fra intranettsak på 
Sunnaas) Ellers deltok Kirsten Sæther (samhandlingssjef)i debatt om 
videokonferanseløsninger, hvor hun blant annet la frem erfaringene Sunnaas har med 
digital gruppetrening. Sveinung Tornås (innovasjonssjef).  

 
Saksnr 
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Eventuelt 
sak: 
 
 
 
Oppgaver 
videre: 

Gjennomgang av CARF(ved Siv Anita Horn, spesialrådgiver kvalitet 
og pasientsikkerhet). Sunnaas skal gjennomgå CARF akreditering 
høsten 2021. denne gangen digitalt. CARF (Comission on Accreditation 
of Rehabilitation Facilities) er et kvalitetssystem med standarder 
tilpasset medisinsk rehabilitering. Sykehuset blir gransket på systemer 
og rutiner som skal sørge for at ansatte har den kompetansen de skal 
ha og at pasient og pårørende behandling er god nok. Sunnaas 
sykehus HF er CARF-akkreditert. Spesialistprogrammene (Hjerneslag, 
traumatisk hjerneskade, ryggmargsskade og barn og ungdom) skal 
granskes. Nytt er at et eget program for barn skal granskes.  
 
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 
Rådet kommer frem til at det er ønskelig å gjennomføre et treff. 
Tuva(koordinator) sender forespørsel med beskrivelse av ønsket til 
Malin, Smittevernoverlege. Foreløpig dato er satt til 6. oktober, som 
er i høstferien. Ønsket er å kunne gjennomføre opplegget inne.  
 
 
Prosjekt ungdomstreff v/Anine Johansen(erfaringskonsulent) 
Erfaringskonsulentene Anine og Yvonne foreslår å starte opp et treff 
for ungdommer i ungdomsrommet. Onsdager eller torsdager etter 
middag. Målet er å åpne for at ungdom kan møtes og legge til rette 
for at ungdommene kan ha gode samtaler (om identitet, ungdomstid, 
seksualitet osv) enten i gruppe eller en til en.  
 
Besøke avdelingene(pasienter/ansatte): hvem kan besøke 
avdelingene og når? Onsdager peker seg ut som en dag hvor flere av 
medlemmene i rådet har anledning til å delta på aktiviteter med 
ungdomsrådet. Rådsmedlemmer som ikke har deltatt på møtet bes 
om å komme med tilbakemelding om når de eventuelt har anledning 
til å besøke Sunnaas.  
 
Fått henvendelse om å delta i Sunnaas sitt prosjekt; Prosjekt 
utviklingsplan. Nina kan delta på oppstartsmøte. Rådet deltar som 
brukerrepresentanter. Rådet må videre finne ut hvem som kan stille 
opp i prosjektet.  
 
Brukerundersøkelse gås igjennom i oktober.  
Neste møte;  
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oppdatering prosjekt ungdomshelse? 
Post og postkasse. Hvordan få respons? 
Prosjekt ungdomsrommet.  
 
Oppsummering pågående oppgaver i rådet:  

 Rådsmøte i september og oktober (finne datoer) 

 Møte med BU (Nina og Tuva blir med) 

 Prosjekt informasjonsmateriell (Nina og Helle er med på 
workshop i september) 

 Gjennomføring av «sommertreff»/ungdomstreff? 

 Prosjekt med LHL (Rina blir med på dette) 

 Dialogmøte 20 oktober (Rina og Nina er med på møtet, Nina er 
med på planlegging) 

 Strategisamling (Rina blir med på dette) 

 Prosjekt utviklingsplan (Nina er med møtet 3. september) 

 Sette i gang med rapportering av aktivitet i rådet for 2021 

 Møte med avdelingene (plan settes uke 34) 

 Møte pasienter? 
 

 


