
 

 

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, Allan Jørgensen. 
 
Forfall: 

og Tuva Glende Nitteberg 

Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Videokonferanse.  
Møtetid: 27.10.21. kl. 10.00-12.00 
Referent: Tuva Glende Nitteberg 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  25. november 
  

  Referat fra møtet 29.09 er godkjent.  

Hva har skjedd siden sist: 

 Dialogmøte med BU, Sunnaas og brukerorganisasjoner: Helle og Nina deltok i møtet og 
informerte kort om hvilke oppgaver Ungdomsrådet holder på med. De fortalte litt om 
prosjektet som handler om Informasjonsmateriell til ungdom. Ellers hadde Brukerutvalget 
og brukerorganisasjonene presentasjoner av seg selv. Direktør Einar Magnus informerte 
om hva som skjer på Sunnaas. Den største saken som ble tatt opp på Dialogmøtet var 
dokumentet «Norge trenger en rehabiliteringsreform».  Det var lagt opp til en Workshop 
hvor deltakerne jobbet med forslag til hvordan fremme denne. ellers informerte om at de 
trenger et nye rådsmedlemmer. LHL hjerneslag Ung var interessert i informasjon om dette.  

 Utviklingsplan: Tuva er i kontakt med Kirsten Sæther for å finne ut hvordan rådet kan bidra 
her. Det er ikke avklart helt hvordan dette skal gjøres.   

 Avdelingsmøte med KReSS 

 Veileder om overganger- møte med unge funksjonshemmede: 
Koordinator Tuva var med på Teamsmøte, sammen med koordinatorer og representanter 
fra ungdomsråd fra hele landet. Temaet var Pediatriveileder som forbundet har laget 
sammen med Norsk barnelegeforening om overganger i sykehuset (fra barn til voksen). 
Veilederen er lite kjent i ungdomsrådene, men flere sier denne kunne vært nyttig i arbeidet 
når sykehusene har utarbeidet samme prosedyrer selv.  Ingen koordinator for Sunnaas har 
vært i kontakt med har hørt om veilederen. Ungdomsrådet på Sunnaas har heller ikke blitt 
informert om denne tidligere.  

 Henvendelse fra Pasient og brukerombudet i Oslo og Viken(Ombudet) helle skal i møte 
med disse i november.  

 Nytt medlem: Tuva har snakket med en tidligere aktuell kandidat, som takket ja til å bli 
kontaktet igjen om det skulle være aktuelt med nye medlemmer til ungdomsrådet. Rikke 
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har vært medlem av ungdomsråd tidligere og har vært pasient på avdeling for vurdering. 
Rikke blir kontaktet for mer informasjon i desember.  
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22/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
saker og 
Oppgaver 
videre: 

Rapport om aktiviteten i ungdomsrådet 
Gjennomgang av utkastet til rapporten. Rapporten sendes ut og alle 
må skrive inn det som mangler. Tuva renskriver rapporten i etterkant.  
 
Prosjekt ungdomshelse 
Prosjektet er et resultat av sykehusets ønske om Ekstra satsning på 
ungdomshelse. Det har vært gjennomført kartlegging på huset, både 
blant ansatte og pasienter, hvor man har spurt om kunnskap om 
ungdom blant ansatte og hva ungdom har behov for og hva ungdom 
ønsker informasjon om. Ut fra dette er det planlagt å lage blant annet 
en podcast- serie rettet mot ansatte med tanke på å endre holdninger 
i forhold til ungdoms behov på sykehuset.  
Kathrin ønsker innspill fra ungdommene. Leder av prosjektet Kathrin 
ønsker innspill fra rådet og får kontaktinformasjon I tillegg til pod 
kaster ønsker man å lage en kampanje rette mot ansatte med innlegg 
på intranett (visste du at…). Samtidig som det blir informert om e-
læringskurs som ligger tilgjengelig. Kanskje gjøre opplæring 
obligatorisk gjennom opplæringssystemer.  
. 
Ungdomsvisitt: klinikksjef ønsker at det blir satt i gang 
Ungdomsrådvisitt. Tilsvarende pasientsikkerhetsvisitt som 
gjennomføres på sykehuset. Det må diskuteres hvordan denne skal 
gjennomføres. Allan tar dette videre.  Forslag: to representanter fra 
UR går runde på utvalgte avdelinger og har samtale med ansatte med 
arbeidet med ungdom. Hvordan jobber avdelingene med ungdom? 
Hva gjør avdelingen for å bli bedre på å dette arbeidet? Eventuelle 
forbedrings forbedringspunkter blir skrevet ned og gitt avdelingen, 
som de kan arbeide med.  Dette må drøftes;  
Hva skal man etterspørre? Temaer? 
Hvordan dokumentere dette? 
Skal man bruke sjekklister for å kontrollere at teamene gjør det de 
skal i forhold til ungdom.  
 
Klinikksjef vil at det skal gjennomføres barnas dag i desember. 
Ungdomsrådet ønsker å bidra på dette. Haster å få planlagt denne 
dagen. Mye aktivitet i desember.  
 
Neste møte er 25.11 fra 11-13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


