
 

 

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),  Allan 

Jørgensen(klinikkledelsens representant i UR)  . 
 
Forfall: 

og Tuva Glende Nitteberg(koordinator) 
Rina Myrvang(nestleder) 

Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Videokonferanse.  
Møtetid: 13.12.21. kl. 11.00-13.00 
Referent: Tuva Glende Nitteberg(koordinator) 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  Opplæring/bli kjent 28.01-29.01? 
  

  Referat fra møtet 27.11 er godkjent 

Hva har skjedd siden sist: 

 Besøke pasienter på MNB: Besøket som var planlagt i forbindelse med rådsmøtet, blir 
utsatt til neste år på grunn av økt smitte og at rådsmøtet er digitalt. 

 Rekruttering: To kandidater har takket ja til å bli med i rådet til neste år. Rådet har fortsatt 
2 ledige plasser, så det forsøkes med ny runde med rekruttering.  HR er kontaktet og ny 
søkerfrist er satt til 16. januar. Vi håper på nye medlemmer før planlagt opplæring 28. og 
29. januar.  LHL hjerneslag har et par aktuelle kandidater, som tar kontakt om de er 
interessert i å være med rådet. Bli kjent helg- Allan og Tuva tar et eget planleggingsmøte på 
hvordan dette kan gjennomføres. Helle og Rina forbereder sosiale aktiviteter.  

 Prosjekt ungdomshelse: Tuva skal i møte med Kathrin ang rapport på prosjektet. Det lages 
en felles rapport på prosjektet. Det lages anbefalinger for videreføring av prosjekt til 
Informasjonsmateriell er ikke ferdig så langt. Men det er ikke mye arbeid som gjenstår.   
 

Saksnr 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport om aktiviteten i ungdomsrådet 
Felles gjennomgang av rapport. Rapporten sendes ut til rådet for 
gjennomsyn og for å kunne legge til det som eventuelt mangler. 
Rapporten levers på nyåret til årlig melding. 
 
Møte sammen med BU:  
Einar Magnus informerer BU/UR og oppsummerer året: Byggetrinn 3 
er godkjent og i gang. Brukerutvalg og ungdomsråd involveres i 
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Eventuelt 
saker og 
Oppgaver 
videre: 

prosessen. Mye aktivitet tross Corona pandemi. Digitalisering av 
behandlingstilbudet. Sykehuset er CARF akkreditering, venter på svar.   
Einar Magnus takker av Knut Storflor og Nina Gjevang for arbeidet de 
har gjort for brukerutvalg og ungdomsråd. Begge går ut av råd og 
utvalg til nyttår.  
 

 Sende over forslag på hvordan organisere ungdomsrommet til 
Truls(Rina).  

 Overgangsmøte- Helle, Rina og Nina finner dato for møte og 
gir beskjed til Tuva. Meningen med møtet er å overføre 
informasjon mellom avtroppende og påtroppende leder og å 
avklare hvordan Helle arbeider for rådet neste år.   

 Forslag til dato for opplæring og bli kjent helg er 28. og 29. 
januar.  

 Forslag om at første ordinære rådsmøte holdes uke 6 eller uke 
7.  finne dato når nye medlemmer er på plass.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


