
 

 

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: Jonas Brøsholen (ledet møte) Johanne Marie Hemnes, Sofie Nordby Nielsen, 

Christin Fossen og Tuva Glende Nitteberg(koordinator) Allan 
Jørgensen(klinikkledelsens representant) 

 
Forfall: 

 
Rina Myrvang 

Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Teams 
Møtetid: 28.09.22 kl. 17.30-19.30 
Referent: Tuva Glende Nitteberg(koordinator) 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  
Neste møte:  26.oktober 

Referat fra forrige møte er godkjent.  
  

Oppfølgingssaker:   

Samarbeid med kommunikasjon om «reklamering» av rådet: Koordinator Tuva Nitteberg har hatt 
samtale med Margrethe Halvorsen angående å lage en plan for hvordan rådet kan gjøre seg 
synlige på sykehuset. Konklusjonen er at rådet skal ha egne arbeidsmøter med kommunikasjon for 
å fremgang. Christin, Johanne, Sofie, blir med på dette og finner noen datoer/ tider som kan passe 
for alle tre, Tuva videreformidler dette til Margrete.  

AKIM tilpasser aktiviteter for ungdom: Leder av AKIM, Ingvild Dahl har vært i kontakt med 
Christin i etterkant av møtet Christin var med på. Ingvild informerer om at AKIM arbeider videre 
med dette og at det er Marit Rekstad som har fått i oppgave å se nærmere på hvilke aktiviteter de 
skal legge til rette for at ungdom kan møtes. I første omgang kommer AKIM til å velge ut et par 
dager i uken hvor ungdom kan møtes. Marit kommer til å aktivt oppsøke ungdom i avdelingene og 
gjøre helsepersonellet oppmerksom på aktivitetene og arenaene ungdom kan treffes.   
 
Fremtidens matomsorg- prosjekt som skal starte opp å Sunnaas. skal ta for seg hvordan 
matomsorgen på Sunnaas er organisert og hvordan man skal sørge for at personellet med ansvar 
for å blant annet lage maten har kunnskap om blant annet diettene som pasientgruppen på 
Sunnaas har behov for. Brukerutvalget har representant med i dette prosjektet. For å høre om 
fremgang på prosjektet kan rådet spørre Allan i rådsmøter. Allan blir informert vi klinikkledelsen.  
 
Ungdomsrom: 
(Allan informerer om at det akkurat er blitt stjålet VR briller fra VR laben.)  
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Innspill til Ragnhild om hvordan rommet kan organiseres, slik at ungdommen også kan bruke 
rommet mer: 
-Foreslår at ungdommen ikke har tilgang på å bruke VR briller eller lignende dyrt utstyr.  
-Hengelås på skap for utstyr som ikke skal brukes av ungdom på kveld.  
-Utstyret som ikke skal ligge fremme blir ryddet av behandlerne.  
-Fargekoding av utstyret som kan brukes. For lettere å ha oversikt for alle som skal bruke eller 
rydde det.  
 
-Ungdomsrådet anbefaler at ungdomsrommet brukes til sosial aktivitet. Det vil si at man ikke har 
behov for tv spill hvor man kun kan spille en av gangen.  
-Øke tilbud på brettspill og lignende 
-sikre at det går an å spille av filmer. Kan TV brukes til å streame filmer? Jonas kan komme og 
rydde etter den 12.10.  
 
Ungdomsvisitten: Sak i klinikkledergruppa i uke 39, hvor lederne informeres om at dette vil bli 
gjennomført høsten 2022. Allan foreslår at første visitt gjennomføres i november/desember og at 
man kan ha visitt for flere avdelinger samtidig. For eksempel Avdeling for traumatisk hjerneskade 
(TBI) og Avdeling for hjerneslag(SLA) sammen. Samt Avdeling for multitraume, nevrologi og 
brannskade, Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og Avdeling for oppfølging sammen.   
Rådet finner dager som kan passe: mandag, torsdag og fredag(?).  
 
Dialogmøte: 12.10- innledning til møte på ca. 15 min. Forslaget er å finne historie om hver person 
noe som treffer de voksne, typisk for ungdom i rehabilitering på Sunnaas. Tuva tar kontakt med 
Margrete. Ungdomsrådet sender forslag til Allan i løpet av uke 40.  
 
Nye saker:  
Gjennomgang av brukerundersøkelse: barn og unge er misfornøyde med maten. Sykehuset får 
gode tilbakemeldinger på alle de andre punktene i undersøkelsen. Koordinator skal høre med 
barneavdelingen om hvem som svarer på brukerundersøkelsen.  Og får de barna over 12 år svare 
på undersøkelsen? 
 
Helgesamling for ungdomsrådet i begynnelsen av året: spørsmålet er om ungdomsrådet har 
anledning til å stille på helgesamling for ungdomsrådet, for å jobbe med aktivitetsplanen og sette 
mål for året. samlingen blir holdt i månedsskifte januar/februar 
Samling for ungdomsråd, arrangert av FFO: FFO ber om tilbakemelding på en del spørsmål. Tuva 
sender ut spørsmålene i eget vedlegg som rådet kan svare på. frist 10. oktober 
 
Brukerutvalget ba om støtte i styresak. Informasjon til rådet: rådet fikk henvendelse i uke 38 om 
de kunne gi sin støtte til Brukerutvalget i en styresak. Saken omhandlet hvor vidt sykehuset skal 
fortsette å søke CARF akkreditering. Bu fikk tilbakemelding på at henvendelsen ga rådet for kort 
tid til å sette seg inn i saken og at rådet ikke hadde forutsetning for å kunne gi noe godt svar per 
dags dato. Brukerutvalget hadde forståelse for dette. Henvendelse kom dagen før styremøtet 
skulle være.  Ungdomsrådet er nå informert om saken.  
 


