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Møtereferat  

  
 
  
Til stede: Nina Gjevang(leder av møtet), Helle Meland, Rina Myrvang, Allan Jørgensen. 
 
Forfall: 

og Tuva Glende Nitteberg 

Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Videokonferanse.  
Møtetid: 29.09.21. kl. 10.00-12.00 
Referent: Tuva Glende Nitteberg 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  27. oktober 
  

  Referat fra møtet 25.08 er godkjent.  

Hva har skjedd siden sist: 

 Film: Rådet har krympet og mangler per i dag to medlemmer. Gjenværende medlemmer 
bestemmer seg for å vente med å lage film til nye medlemmer er på plass etter nyttår.  

 Prosjektdeltakelse/oppstarts workshop: Landsforeningen for hjerte og lungesyke(LHL),   
Norsk Barnenevrologisk Forening og Sunnaas sykehus HF har satt i gang et prosjekt hvor 
målet er å lage et kvalitetsregister for barn og unge med ervervet hjerneskade(traumatisk 
hjerneskade eller hjerneslag) Rina Myrvang deltok på vegne av UR og hadde et lite innlegg 
på oppstartsmøtet, hvor hun blant annet fortalte litt om sine erfaringer fra når hun var på 
sykehus. I dette første møtet fikk deltakerne blant annet høre hvordan erfaringen med 
slike kvalitetsregistre er fra for eksempel Sverige. Og deltakerne diskuterte hvordan man 
eventuelt kan implementere et slik register og nyttiggjøre seg av informasjonen som 
samles der. 

 Møte med brukerutvalget på Sunnaas sykehus: Møtet er et av de faste møtene 
Ungdomsrådet skal ha med Brukerutvalget årlig. Nina representerte rådet og var med på 
utvalgte og aktuelle temaer for ungdomsrådet; Synergi BU og UR, Byggetrinn 3, Prosjekt 
«finne veien i sykehuset» og HIRo; nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus 
og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Ungdomsrådet og 
Brukerutvalget snakket litt sammen om hvordan de to utvalgene kan hjelpe og støtte 
hverandre i sitt arbeid på Sunnaas sykehus. Nina fortalte litt om ungdomsrådets prosjekter 
og at det viktigste brukerutvalget kan gjøre er å etterspørre resultater av dette arbeidet. 
Trude Gjeldvik (leder for personal og virksomhetsstyring) informerte om hvor Sunnaas er i 
prosessen med å bygge nytt bygg. Søknad er ikke behandlet ferdig i Helse sør øst. «Finne 
veien i sykehuset» er et prosjekt hvor sykehuset nå skal prøve ut en app på pasientene, 
som skal hjelpe pasientene å finne frem i sykehuset. Linda Sørensen(tidligere leder for 
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robotlab på Sunnaas og spesialergoterapeut innovasjon, informerte om nytt 
forskningsprosjekt hvor  målet er: …å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til 
personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr for 
medisinske oppgaver; å hjelpe pasienter med å finne veien i fasilitetene; eller hjelpe 
pasienter med ulike funksjonshemminger med å hente gjenstander eller bevege seg 
rundt(intranettsak Sunnaas 03.11.2020) en menneskeliknende robot(EVE) skal etter hvert 
testes ut på Sunnaas.  

 Prosjekt Utviklingsplan: Ungdomsrådet er invitert til å delta i prosjektet som omhandler å 
lage en utviklingsplan for hva Sunnaas skal prioritere å arbeide med og satse på i perioden 
2022-2024. Prosjektet ledes av Kirsten Sæter. Planen skal beskrive satsningsområdene til 
Sunnaas som er: høyspesialisert rehabilitering, kompetansedeling og forskning/innovasjon 
og det skal også lages plan for tiltak for 2022. Planen skal være en oppdatering på 
Utviklingsplan 2035 og svare opp bestillingene Helse Sør-Øst. Nina har deltatt som 
representant fra UR. Det er satt av ett møte i uken frem til mars i prosjektgruppen. 
Ungdomsrådet blir enige om at det blir litt mye å følge opp. Nina skal ta kontakt med 
Kirsten Sæter og høre hvordan prosjektet kan tilpasse møter og informasjon til rådet, for 
en god involvering. Nina deler alle dokumenter som har kommet så langt fra 
prosjektgruppa, med de andre medlemmene av rådet, inkludert koordinator. Kirsten kan 
også forsøke å gi en tydeligere beskrivelse av hva rådet kan bidra med i dette prosjektet. 
Alternativt kan Ungdomsrådet høre med brukerutvalget for å få veiledning på hvordan 
bidra i prosjektet.  

 Strategisamling med utvidet ledergruppe 2021. Rina deltok på vegne av rådet. Første gang 
Rina har sett dem flere ansatte «live». Har snakket med flere ledere, blant annet Einar 
Magnus Strand(direktør). Alle var imøtekommende og interesserte i å høre hva Rina hadde 
å si om rådet og om seg selv og sin opplevelse. 
Tanker om dagen; Det kan oppleves som vanskelig å få med seg mye av innholdet denne 
dagen. Det brukes mange vanskelige begreper og ord. Ungdomsrådet kan gi tilbakemelding 
om dette(Koordinator?). Men fint å møte alle lederne og andre nøkkelpersoner, noe som 
gir en lav terskel for å ta kontakt med sykehuset i etterkant.  
Kathi Sørvig informerte om nytt sykehusbygg. Ellers ble det startet opp arbeid om 
utviklingsplanen, med arbeid i grupper. Her ble det laget utkast til mål. Dette er en del av 
prosjekt utviklingsplan (se tidligere punkt), som Nina har vært med på.  

 Fagdag på Avdeling for traumatisk hjerneskade(TBI) 
Ett av temaene denne dagen var ungdomshelse. Koordinator ble kontaktet og var med på 
planleggingsmøter og fikk anbefalt avdelingen temaer og å ha med Rina som 
brukerstemme. Rina ble forberedt med informasjon om dagen og hva fokuset skulle være 
osv, samt satt i kontakt med fagpersoner. Rina fikk tilsendt noen spørsmål for forberedelse 
i forkant av dagen og ble blant annet intervjuet av psykolog for å få frem sine erfaringer 
gode/dårlige fra Sunnaas. Rina opplevde dette som en bra dag. Det er kommet bare gode 
tilbakemeldinger fra avdelingen, som syns det var veldig nyttig å få innblikk i hvordan det 
oppleves å være ungdom på Sunnaas.   
Avdelingen kom opp med noen forslag til hvordan det kan arbeides med ungdom; 
Ungdomstreff – småprat, opplæring av sykepleiere om hvordan legge til rette for samtaler 
med ungdom (med fokus på ungdomsutfordringer i tillegg til skaden)  
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 Dialogmøte med BU, Sunnaas og brukerorganisasjoner: det er avklart at Helle og Nina 
deltar.  

Saksnr 
 

  

17/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/21 
 
 
 
 
 
 
 
19/21 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
saker og 
Oppgaver 
videre: 

Gjennomgang av brukerundersøkelse:  
Som tidligere er det mat som utpeker seg som området hvor det kan 
være behov for endringer.. Det kunne også se ut som om man kan 
gjøre noe for å bedre informasjon, så barna er forberedt før 
hjemkomst. Men vanskelig å få noe konkret ut av tallene. Generelt 
sett ønsker man at svarprosenten for undersøkelsen skal være høyere. 
Kun 52,4% svar. Hvordan få opp svarprosenten? Lage en plakat, fra 
ungdomsrådet, som oppfordrer til å svare? Minne sykepleierne på å 
hjelpe barna å svare?  
Sommertreff 2021 avlyses. 
Rådet bestemmer seg for å legge ned sommertreff for 2021. de 
mange utsettelsene og de endrede premissene for gjennomføring av 
dagen, samt at det er få medlemmer til å gjennomføre dagen, er med 
på å påvirke avgjørelsen. Ungdomsrådet ønsker heller å satse på 
møteplassen/treffet som planlegges i samarbeid med Anine 
erfaringskonsulent og erfaringskonsulent og sexolog Yvonne Dolonen.   
 
Gjennomgang av mandat før revidering. 
Det er ikke behov for store endringer i mandatet. Det er kun teksten 
om timeantall for rådsmøter som behøver å endres.  
Ny tekst: Rådet har årlig 24 timer til rådighet som skal benyttes til 
rådsmøter. Rådet står fritt til å velge hvordan disse skal legges opp, 
men møtene kan ikke vare lenger enn 4 timer.  
 
Rekruttering av nye medlemmer for 2021. Det søkes om 4 nye 
medlemmer for neste år. Det sendes ut informasjon til 
brukerorganisasjonene og det legges ut informasjon på internett. UR 
har bestemt at Rina overtar som leder i januar etter at Nina går ut av 
rådet. To aktuelle kandidater fra fjorårets rekruttering er fortsatt 
interessert i å være med i rådet. Koordinator tar samtaler med disse i 
uke 41.  
CARF akkreditering 1-3. november: Allan Jørgensen informerer om at 
CARF akkrediteringen vil skje 1.-3. november.  Har forteller også at det 
kan hende ungdomsåret blir invitert til å være med på 
akkrediteringen. Det kan innebære samtaler med akkreditørene om 
hva ungdomsrådet er og hvordan rådet arbeider.  
 
Neste møte er 27.10 fra 10-12. Anine erfaringskonsulent kan møte 
medlemmene i etterkant(omvisning på huset og samtaler) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


