
 

 

Møteinnkalling 

 
Til: Christin Fossen, Johanne Marie Hemnes, Jonas Brøsholen, Sofie Nordby 

Nielsen, Rina Myrvang, Allan Jørgensen(leder møtet) 
Fra: Tuva Glende Nitteberg 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
Møtegruppe: Ungdomsråd  
Møtested: Oppmøte Sunnaas sykehus Nesodden ungdomsrommet  
Møtetid: 
Referent: 

26.10.22. kl. 17.30-19.30 
Allan Jørgensen 

  
  
  

  

Saksnr. Tid Tema Ansvarlig 

Hva har skjedd 
siden sist 

 Utedag: hvordan var dette? 
Fått henvendelse fra ungdom som vil møte 
ungdomsrådet(ungdom). Er dette noe rådet 
vi/kan følge opp? Andre forslag? AKIM har dette 
annenhver fredag ute.  
 

 Fin opplevelse 

 Fikk møte en del ungdommer og deltatt i 
aktivitet 

 Delt instakonto 

 Direkte innsyn 

 Få klager på maten hos de ungdommene 
som deltok 

 
Utedagen; Det opplevdes som en naturlig arena å 

kunne snakke med ungdommen om oppholdet og 

frister til gjentakelse. Det var lettere å få mer 

konkrete svar på hva vi bør legge vekt på i 

arbeidet 
Dialogmøte- referat fra møtet? 

 Er det noe som kom frem her, som kan 
hjelpe i arbeidet i rådet? (se vedlegg) 

 Veldig bra 

 Fikk tatt opp ungdomshelse som tema 

 Andre organisasjoner viste interesse og 
ønsker å følge med på utviklingen 

 

  Ungdomsvisitt(forberedelse);  Jonas/Johanne 
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Hva ønsker dere å spørre avdelingene om?  

 Hvilke tilrettelegginger gjør avdelingen 
når de får ungdom inn som pasient? 
Hvilke muligheter har de? 

 Trenger avdelingen noen informasjon fra 
Rådet? 

 Hva er dere stolte av med tanke på 
ungdomshese og ungdom som 
pasienter? 

 Hva strever dere med og kan bli bedre 
på? 

Hva lurer dere på? 

 Allan gjennomgår prosedyren og 
hensikten med visittene  

Hvem kan stille i begynnelsen av desember? 

 Christin kan mandager torsdager og 
fredager 

 Johanne kan kun onsdager 

 Sofie har eksamener 

 Jonas? 

  Hvordan reklamere for ungdomsrådet? – 
Informasjon om hva som ble gjort i møtet 
fredag? noe som rådet skal følge opp? 

 Kampanjer rettet mot inneliggende 
pasienter, pårørende og ansatte som 
varer i en uke. Kjøres et par ganger i 
året.  

 Fokus på ungdomshelse og 
ungdomsrådet 

 Margrete skal forsøke å spille inn til 
budsjett, støtte til eventuelt materiale 
osv.  

 Margrete lager en detaljert plan som 
leveres til Tuva. Rådet sammen med 
Allan og Tuva vurderer om planen lar seg 
gjennomføre i praksis i forhold til skole, 
jobb og studier.  

Johanne, Christin, 
Sofie 

informasjonssak  Omorganiseringsprosessen: fag forskning og 
utdanning 

 Allan gjennomgår prosessen så langt 

 Det antas at omorganiseringen ikke vil 
påvirke ungdomsrådet og rådets 
mandat. 

Allan 
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  Rapport- Ungdomsrådet må skrive en rapport 
som sier noe om hva som er blitt gjort. Denne 
leveres til årlig melding som sendes fra Sunnaas. 
Hva har dere gjort i år? 
-Finn frem målene dere har arbeidet med i år 
-summerer opp alle sakene dere har arbeidet 
med.  
-Se i referater.  
I forbindelse med ferdigstilling av rapport i 
desember, gjør vi også en selvevaluering av 
ungdomsrådet. 
       -hva fungerer i dag  
        -hva kan gjøres annerledes?  
-Hver og en av oss ser på og skriver ned hva vi 

hadde jobbet med slik at vi får et bedre 

utgangspunkt til å skrive en rapport 

Allan 

Informasjonssak  Brukerutvalget i Helse Sør-øst ønsker å se hva 
rådene gjør-vi sender referat fra møtene.  

 

Eventuelt  Johanne ble kontaktet av en av deltakerne på 
dialogmøtet (pasientombudet?) og ble 
presentert noen informasjonsvideoer om 
ungdom i sykehus. Videoene vil bli tilsendt Jonas 
og det foreslås at rådet gjennomgår videoene til 
neste møte 

 

 
       


