
 

 

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: Christin Fossen(ledet møte) Johanne Marie Hemnes, Sofie Nordby Nielsen og 

Tuva Glende Nitteberg(koordinator) 
 
Forfall: 

 
Jonas Brøsholen, Rina Myrvang og Allan Jørgensen 

Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Teams 
Møtetid: 23.06.22. kl. 12.00-14.00 
Referent: Tuva Glende Nitteberg(koordinator) 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  30.08.22 

Referat fra forrige møte er godkjent.  
  

   

Samarbeid med erfaringskonsulenter- sak utgikk pga. Jonas ikke var til stede. (bør settes opp på 
neste agenda) 
Informasjonsmateriell: Landingssiden for ungdomssidene på sunnaas.no er på plass og det er lagt 
ut litt informasjon og lenker. Koordinator viser nettsidene til UR og rådet bes å se på nettsidene og 
komme med flere forslag til innhold på sidene.  
Ungdomsrom. Sak utgikk i og med at Allan ikke deltok på møtet. saken utsettes til neste møte. 
eventuelt invitere Vegard  
Møte med Brukerutvalget(BU). Ungdomsrådet presenterte seg for brukerutvalget. Odvar 
Jacobsen, representant fra brukerutvalget i Helse sør-øst(HSØ) informerte innledningsvis at HSØ 
planlegger å lage regionale samlinger for ungdomsråd, slik som man har for brukerutvalgene i HSØ 
hvert år. Den første regionale samlingen i regi av HS er planlagt i januar 2023. Koordinator for UR 
innleder litt med å fortelle litt om hva UR har arbeidet med tidligere år (blant annet nettsidene til 
ungdom) også fortalte Johanne litt om hva rådet nå er opptatt av og hvilke oppgaver rådet 
arbeider med. Videre ble det en liten diskusjon om hva ungdomsrådet og brukerutvalget skal 
hvordan samarbeide med BU. Ungdomsrådet fikk formidlet ønske om at brukerutvalget og 
administrasjonen involverer UR i prosesser på et tidligere tidspunkt. Og at UR kan ha nytte av 
støtte og litt veiledning av for eksempel brukerutvalget når de er involvert i prosesser. Byggetrinn 
3 er et eksempel på arbeid hvor ungdomsrådet kan ha nytte av å snakke med brukerutvalget.  
Odvar Jacobsen kom med forslag hentet fra andre sykehus sitt samarbeid mellom råd og utvalg;  
for eksempel å ha med representant fra UR med på møtene til BU ha (som observatør). 
Brukerutvalget tar initiativ til planlegging av dialogmøte for høsten 2022. 
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Sommertreff- Jonas og Johanne har ikke planlagt noe enda. Johanne har lyst til å kontakte 
bordtennis … for å kanskje ha dette med på arrangementet. For å få fortgang i planleggingen skal 
rådet ha et eget planleggingsmøte i uke 26. Tuva tar kontakt med Christin i juli for å få en 
oppdatering. Rådet har fått tilsendt tidligere program og invitasjoner osv.   
Filmmanus- Christin og Sofie har laget et forslag til hvordan konseptet til filmen kan være. 
Eksempelet er hentet fra Onecall reklame- kamera følger et kamera hele tiden. Innholdet kan være 
at hvert medlem Presentere seg selv og så gjøres en presentasjon av rådet og hva rådet gjør og 
står for.  
Planen videre: Spørsmål fra koordinator, bør man heller kun fokusere på hva rådet gjør og er og 
ikke så mye på medlemmene? Da kan filmen brukes flere ganger? Christin og eller Sofie tar 
kontakt med Margrethe Halvorsen(kommunikasjon) for å få veiledning på film.   
Det er enighet i rådet om å ferdigstille manuset i neste rådsmøte.  
Instagram- det er ikke laget materiale for å legge ut. Forslag fra Johanne er at alle skriver en del 
om seg selv. En pretensjon om hvem de er, erfaringer og at de legger ut bilde av seg selv. 
Erfaringer hvor man har følt mestring. Rådet skal finne noen felles punkter som alle følger (som en 
mal) arbeidet gjøres i Messenger gruppa.  
Koordinator skal ta bilde av terrassen til et «god sommer» innlegg.  
Sunnaaslekene: Christin og Johanne beskriver dagen kort. Dagen ble holdt på sykehuset på grunn 
av dårlig vær. Inneholder masse ulike aktiviteter som er tilgjengelige for pasienten å prøve ut.  
I år kunne man dokumentere det man hadde vært med på å være med på trekning av fine 
premier. Koselig dag hvor pasientene fikk teste ut ulike aktiviteter. 
Kommentarer til dagen:  
Så nesten ingen ungdom, kun en eller to ungdom hele dagen.   
Spilte bordtennis og prøvde sykler.  
Ikke naturlig å få snakket med ungdom i den settingen.  
Kanskje UR kan være med på å arrangere? Slik at rådet blir mer fremmet. Kanskje rådet kunne 
stått stille et sted å snakke med folk. Verken pasienter eller ansatte visste hvem rådet var. Rådet 
ser for seg å være med på dette årlig.  
Velge nestleder: Christin blir nestleder til høsten.   
 
Planlegge høsten:  
Ungdomsrådet er ikke påmeldt nasjonal samling for ungdomsråd i høsten. Rina er fraværende 
høsten 2022. Jonas stepper inn som leder av rådet. Christin nestleder.  
Sette agenda for neste møte:  

 Ferdigstille manus. 

 Mattilbudet for ungdom –Ann Sissel inviteres.  

 Ungdomsrommet- Allan 

 Sommertreff- evaluering.  

 koordinator sender lenke til program for rehabiliteringskonferanse. Rådes bes om å se på 
det og vurdere om det er aktuelt å være med denne høsten.  

 
 


