
 

 

Post- og besøksadresse: 
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Telefon: 66 96 90 00 
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Bankkonto: 8601.72.22025 
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Møtereferat  

  
 
  
Til stede: Sofie Nordby Nielsen, Christin Fossen, Allan Jørgensen(klinikkledelsens 

representant) og Tuva Glende Nitteberg(koordinator-ledet møte) 
 
Forfall: 

 
Rina Myrvang og Jonas Brøsholen Johanne Marie Hemnes, 

Møtegruppe: Ungdomsråd Sunnaas sykehus HF (UR) 
Møtested: Teams 
Møtetid: 18.11.22 kl. 10.00-11.00 
Referent: Tuva Nitteberg 
Dir. telefon: 66 96 93 68 
  
  
  

Neste møte:  Desember 
Referat fra forrige møte er godkjent.  

  

Oppfølgingssaker:   

Ungdomsvisitt: Allan Jørgensen gir kort informasjon om det praktisk knyttet til gjennomføringen. 
Kathi Sørvik(Klinikksjef) leder visitten, øvrige deltakere er en til to representanter fra 
ungdomsrådet, Allan Jørgensen klinikkledelsens representant) og Tuva Glende 
Nitteberg(koordinator), aktuelle ledere og personell fra avdelingen. Avdelingsledere booker rom 
og er ansvarlig for eventuelt å gi litt omvisning før samtalene starter. Kathi stiller de planlagte 
spørsmålene og representant fra ungdomsrådet kan stille spørsmål utover dette for eksempel hvis 
noe er vanskelig å forstå eller noe må utdypes litt mer.  

Visitten skal være med på å gjøre behandlingstilbudet som gis til ungdom så bra som mulig i alle 
avdelinger. Spørsmålene som avdelingene skal svare opp:   

1. Hvor mange pasienter i alderen 12-25 år har avdelingen gitt rehabiliteringstilbud til i 2022? 

2. Hva har avdelingen gjort for ivaretakelse av ungdom som dere er fornøyde med? 

3. Har avdelingen opplevd utfordringer knyttet til ivaretakelse av ungdom? 

4. Er ungdomshelse et tema i avdelingen? 

5. Hva tenker avdelingen at de kan gjøre selv for å forbedre tilbudet til og ivaretakelsen av 

ungdom? 

6. Hva trenger avdelingen av bistand fra andre enheter eller avdelinger for å bedre tilbudet til 

og ivaretakelsen av ungdom? 

Christin Fossen deltar den 16.12.22 og Jonas Brøsholen den 7.12.22 
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Nytt fra klinikken: Viktigste saken er omorganiseringen av kompetanseenheten og oppgaver som 
handler om fag, utdanning og opplæring av helsepersonellet på Sunnaas. Lærings- og 
mestringssenteret og et par andre stillinger går over i ny enhet (får ny leder). Ungdomsrådet skal 
fortsatt forholde seg til klinikk og Allan skal fortsette å arbeide med rådet. Uavklart hvor rollen til 
koordinator blir.  

Ungdomsrådkampanje -Gjennomgang av forslag laget av kommunikasjonsdirektør:  

Rådet syns oversikten var bra. Det ble ikke bestemt at rådet skal gjøre dette neste år i og med at to 
rådsmedlemmer uteble fra møtet. Koordinator har notert tilbakemeldinger fra rådet og avtaler en 
egen samtale med Margrete for litt oppklaringer før neste møte i desember.  

 Seminar- Virker litt voldsomt og litt for formelt. Kanskje det kan virker mindre skummelt 
om det kalles noe annet. Rådet har vært på arenaer som er litt mindre formelle, som 
utedag som arrangeres av AKIM. Det opplevdes som en naturlig arena å møte 
ungdommene på aktiviteter. Ungdommene UR møtte delte mye mer enn det UR hadde 
sett for seg i forkant.  

 Hva er godt forberedt i denne sammenhengen? 

 Kommentarer til kampanjen; Kampanje, må være konkrete i ordlyd. Ungdomsrådet eier 
ikke oppgaven alene. Ungdomsrådet kan ikke følge opp at avdelingene gjør det de skal 
gjøre. Klinikken skal følges opp; samle og systematiserer og ungdomsrådet holdes løpende 
informert om resultatet og kan vurdere informasjonen de får.   

 Hvordan skal de samle dette? vil ungdommene gi tilbakemelding til sine behandlere? 

 En plan kampanjen rettet mot klinikk, krever nok også at kommunikasjon er tettere på 
ungdomsrådet for å bistå i hva som må til for å gjennomføre.  

 Rådet foreslår å legge kampanjen til ordinært rådsarbeid i rådsmøtene og som en del av 
målene for 2023  

Juleoppmerksomhet fra ungdom-med støtte i midler fra Sunnaas stiftelsen kan rådet tenke ut om 
det er noe de ønsker å gi til ungdommer, som må være på Sunnaas juleaften. Alle pasienter får en 
julestrømpe på døra hvis de må være på Sunnaas juleaften og juledagene. VI vet ikke om det er 
ungdom igjen på Sunnaas før siste uken før juleaften.  

Foreløpige forslag er:  

Dekorering av rommet. Til de pasientene som ikke. Bli ekstra tatt vare på. Hilsen, film fra rådet 

Skrive rapport.  

Alle sender sine notater til Tuva. Fristen er satt til onsdag 23.11.   

Forslag til ny møtedato er torsdag 15.12 kl. 15-17 med fysisk oppmøte og litt juleavslutning.  


