
 

 

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(rådsmedlem), Rina 

Myrvang(Nestleder), Allan Jørgensen(klinikkledelsens representant i UR)  . 
 
Forfall: 

og Tuva Glende Nitteberg(koordinator) 

Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Videokonferanse.  
Møtetid: 25.11.21. kl. 11.00-13.00 
Referent: Tuva Glende Nitteberg(koordinator) 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  desember 
  

  Referat fra møtet 27.10 er godkjent.  

Hva har skjedd siden sist: 

 Avdelingsmøter med KReSS og MNB: Helle har vært på avdelingsmøter og presentert 
rådet og arbeidet rådet gjør. Veldig positive tilbakemeldinger fra ansatte på MNB. Virker 
interesserte.   

 Møte med Pasient og brukerombudet i Oslo og Viken(Ombudet) Helle var på møtet. Det 
vil bli kalt inn til nye møter. Pasient og brukerombudet inviterer ungdomsrådet til å 
hospitere for å få innblikk i hvordan ombudet arbeider.  

 Rekruttering: Nina og Tuva har snakket med to aktuelle kandidater. Etter rådsmøte skal 
Rina og Tuva ha en samtale med en tredje kandidat.   

 Podcast om ungdom: Rina er med i prosjektgruppa som skal lage en podcast om ungdom 
og hvordan møte ungdom, som er rettet mot ansatte i sykehuset og som skal være en del 
av opplæringen til ansatte. Rina hat vært med på ett møte ang. innhold og manus. 
Podcasten skal spilles inn med Rina, sexolog Yvonne Dolonen og en psykolog på Sunnaas.  
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Rapport om aktiviteten i ungdomsrådet 
Ny gjennomgang av rapport. Rapporten sendes ut til rådet for 
gjennomsyn og for å kunne legge til det som eventuelt mangler.  
 
Prosjekt ungdomshelse 
Rina og Tuva skal i møte med  
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Eventuelt 
saker og 
Oppgaver 
videre: 

Kathrin Hystad angående prosjekt om ungdomshelse og en felles 
gjennomgang i de to delprosjektene; Opplæring til ansatte og 
Informasjonsmateriell til ungdom.  
 
Ungdomsvisitt: Det er ønskelig at rådet kommer med forslag til hva 
avdelingene skal svare opp på Ungdomsvisitten. Rådet kan komme 
med innspill til Allan Jørgensen innen mandag 13.desember(se referat 
27.10.21 for mer informasjon om ungdomsvisitt) 
 
Gjennomgang av pediatrisk veileder om overganger fra barn til voksen 
i sykehuset. Veilederen er utarbeidet av Unge funksjonshemmede og 
Norsk barnelegeforening. Ungdomsrådet ønsker å se mere på 
veilederen og benytte den i sitt arbeid med ungdomshelse.  
 
Neste møte er: finne dato i desember  

 
 
 
 
 

 


