
Aktivitet i Ungdomsrådet(UR)- årlig melding 2022     Sunnaas 09.01.2023 

Ungdomsrådet på Sunnaas sykehus 2022 består av Christin Fossen, Jonas Brøsholen, Rina Myrvang, 

Sofie Nordby Nilsen, og Johanne Hemnes. Rina er enste gjenværende medlem fra forrige 

ungdomsråd.   

Selv om restriksjoner mot korona gradvis har blitt avviklet, har restriksjoner preget noe av 

rådsarbeidet også dette året.  Rådet har i stor grad benyttet muligheten til å delta på møter over 

videokonferanse. Dette har bidratt til at det har vært lettere for de å kunne stille på for eksempel 

rådsmøter.    

Nytt råd og reorganisering:  

 Høsten 2021 ble det rekruttert 4 nye medlemmer av rådet.  

 Helle Anthun Meland var med i de første månedene for å avslutte et par oppgaver knyttet til 

rådet.  

 Januar 2022, ble nytt råd konstituert. Rina Myrvang ble leder og Jonas Brøsholen nestleder.  

 August 2022, Rina har hatt permisjon pga. studier. Jonas Brøsholen har overtatt som leder og 

Christin Fossen som nestleder.  

Det nye ungdomsrådet(UR) hadde opplæringsdager i januar. Noe av det ungdomsåret jobbet med 

disse dagene var blant annet å bli enige om arbeidsmåter for rådet for dette året. UR arbeidet også 

frem 3 mål de har arbeiet med dette året.  

Mål for 2022:  

1. Markedsføre UR ut til flere kanaler 
2. Legge fokus på den sosiale delen av rehabilitering og verdien av dette (rettet mot pasienter) 
3. Videreføre arbeidet med ungdomshelse (rettet mot ansatte o.l.)  

Måloppnåelse:  

1. Ungdomsrådet har arbeidet med dette måle gjennom hele året. Arbeidet videreføres til 

neste år. Ungdomsrådet har startet samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og skal 

arbeide videre med en strategi for hvordan rådet skal gå frem.  

2. Ungdomsrådet har startet samarbeid med erfaringskonsulentene for å kunne innhente 

informasjon om hvordan det er å være ungdom på Sunnaas. I tillegg til å kunne påvirke 

erfaringskonsulentene til å tenke på ungdommen i sitt arbeid med pasientene på Sunnaas.  

ungdomsrådet har samarbeid med AKIM for å utvikle sosiale tilbud til ungdommen på 

Sunnaas. Arbeidet fortsetter i 2023. 

3. Rådet har fortsatt å arbeide med ungdomshelse ved å se på nettside for ungdom, forsalg til 

endringer på ungdomsrommet, ferdigstille prosjekt om podcast rettet mot ansatte og 

ungdomsvisitt. Temaer som overganger fra barn til voksen og seksualitet er temaer rådet 

ikke har arbeidet med enda. Dette arbeidet må også videreføres til 2023.  

Oppgaver rådet har gjort 2022:  

Rådsmøter:  

Alle planlagte rådsmøter har blitt gjennomført (10 stk.). Rådet har gjennomført 2 timers månedlige 

rådsmøter som i all hovedsak har vært gjennomført digitalt. Digitale møter gjør det lettere for 



ungdommene å delta. Rådet har også hatt enkelte arbeidsmøter i tillegg for å bli ferdig med 

enkeltoppgaver.  

 Møter med brukerutvalg foretaksledelse og klinikkledelse: rådet har deltatt på flere møter 

internt på Sunnaas og presentert seg og får informasjon om sykehuset og hatt mulighet til å 

direkte innspill til ledelse. Rådet har hatt ett møte med Brukerutvalget. Rådet hadde ikke 

anledning til å stille på møte med Foretaksledelsen og Brukerutvalg som var avtalt i 

november. Nytt møte avtales for 2023.  

Saker i rådsmøtene:  

 Prosjekt om ungdomshelse-informasjonsmateriell: Helle var med i delprosjekt om 

informasjonsmateriell til ungdom. Hun var derfor med i rådet til prosjektet var ferdig i januar. 

informasjonssidene til ungdom på sunnaas.no ble ferdige i juni 2022 og ungdomsrådet har 

kommet med enkelte forsalg til endringer.   

 Prosjekt om ungdomshelse- Opplæring av ansatte: Rina har vært med på innspilling av en 

podcast. Podcasten skal være en del av kompetanseplanen for ungdomshelse rettet mot alt 

helsepersonell.  

 Ungdomsvisitt: Som en del av oppfølging av ungdomshelse har ungdomsrådet har vært med 

og utarbeidet spørsmål som skal stilles til avdelingene under ungdomsvisitten. 

Ungdomsvisitten startet opp desember 2022.   

 Norge trenger en rehabiliteringsreform. UR hadde gjennomgang av dokumentet. Rådet kom 

med innspill og støttet innholdet til dokumentet.  

 Skoleruta nesodden: Sunnaas sykehus ønsket at pedagogene som arbeider på Sunnaas ikke 

må følge skoleruta(ferier), da dette kan påvirke det pedagogiske tilbudet for pasientene som 

er innlagt i skolens ferier. Ungdomsrådet ga sin støtte til Sunnaas sykehus. 

 Brukerundersøkelse Sunnaas sykehus: Rådet går igjennom brukerundersøkelsen x3 i året 

med hensikt å se om det er innspill fra brukere til endring i tilbud.  

 Mattilbudet på Sunnaas: Ungdomsrådet har sett på brukerundersøkelsen. Den viser t 

mattilbudet fortsatt kan bedres til barn og ungdom. Ungdomsrådet har hatt et 

møtesykehusservice, som har ansvar for avtalen om mattilbudet. Per dags dato har ikke 

rådet fått til noen endringer for ungdom, slik de hadde håpet. Rådet vil fortsette å følge opp 

dette temaet.  

 Ungdomsrommet: Per i dag blir ikke ungdomsrommet benyttet slik intensjonen har vært. 

Rådet har gjennom året arbeidet litt med å se på hva som skal til for å få dette til å bli enda 

mer ungdomsvennlig. Arbeidet videreføres til 2023.  

 Ungdomstreff i ungdomsrommet: Sexolog Yvonne Dolonen og erfaringskonsulent Anine 

Johansen planla et eget treff for ungdom i ungdomsrommet en gang i uken. Annine, 

informerte ungdomsrådet om planene og inviterte rådet til å komme med innspill. Plan for 

gjennomføring eller igangsettelse av dette, kom dessverre ikke i gang. Så det er per i dag ikke 

noe slikt treff.  

 Sommertreff: som en del av tiltakene for å nå målet om å ha fokus på sosiale delen av 

rehabilitering har rådet inviterte alle inneliggende ungdommer til et felles arrangement i 

august. Sommertreff. Det var dessverre for få påmeldte ungdommer til at arrangementet ble 

gjennomført. I evalueringen av dette arrangementet kom rådet frem til at sykehuset bør 

utnytte allerede eksiterende arrangement for å samle ungdommene. (For eksempel 

samarbeid med AKIM) Sommertreff har blitt forsøkt gjennomført flere år, uten at det har 

vært vellykket med tanke på rekruttering. 



 Aktiviteter for ungdom: I og med at planen om ungdomstreff ikke kom i gang, har rådet 

arbeidet videre med forslag til hva Sunnaas sykehus kan gjøre for å legge til rette for sosiale 

arenaer for ungdom.  Rådet har hatt møter med AKIM for å rådføre de i å arrangere 

ungdomsvennlige arrangementer.  

 Samarbeid med erfaringskonsulentene: Ungdomsrådet har etablert samarbeid med 

erfaringskonsulentene for å bruke de som informasjonskanal både fra ungdomsrådet til 

ungdom og fra ungdom til ungdomsrådet.  

 Hvordan gjøre ungdomsrådet kjent: Dette temaet har ungdomsrådet arbeidet med litt hele 

året. 

o Film om ungdomsrådet: ungdomsrådet har startet arbeidet og kom så langt som å 

lage et utkast til manus. Arbeidet er lagt på is i påvente at en overordnet plan for å 

gjøre rådet kjent.  

o Instagram: ungdomsrådet har opprettet en ny Instagramkonto da den gamle ble 

sperret. Johanne har arbeidet med å legge ut informasjon om innlegg. Rådet har 

sammen arbeidet frem forslag til innlegg rådet skal legge ut.  

Andre oppgaver/ møter:  

 Dialogmøte Rådet var med på å planlegge innhold og velge tema for Dialogmøtet. Johanne 

og Jonas representerte rådet og hadde et innlegg om hvordan det er å være ungdom på 

Sunnaas og i helsevesenet. Et av temaene som ble fremmet av rådet og diskutert av 

brukerorganisasjonene var hvordan fremme ungdomshelse innen rehabilitering og hvordan 

rekruttere ungdom til brukerorganisasjoner. 

 Intervju med Amta: Som del av en serie med intervjuer av ansatte på Sunnaas, lot Rina seg 

intervjue av Amta(lokalavis) våren 2022.  

 Strategisamling med utvidet ledergruppe Rina (leder 1. halvår) deltok på samlingen som var 

i mars.  

 Oppdateringer av Instagram: Johanne har jevnlig lagt ut stories på Instagram.  

 Sunnaas lekene: Johanne og Christin deltok på vegne av ungdomsrådet. Erfaringen var at de 

fikk informert både ansatte og pasienter om rådet og hva rådet gjør og at rådet får 

informasjon om hvordan det er å være ungdomspasient på Sunnaas.  

 Deltakelse i helgesamling: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon(FFO) inviterte 

ungdomsråd fra Viken til helgesamling i Asker våren 2022 Christin, Rina og Sofie. Rådet fikk 

møte andre ungdomsråd og dele erfaringene og problemstinningene som det arbeides med 

på de ulike sykehusene.  

 Nettsider for ungdom på sunnaas.no: Rådet har kommet med noen innspill til hvordan 

nettsidene kan videreutvikles.  

 Utedag på AKIM: Sofie og Christin deltok på utedag med AKIM. Det ble sendt ut informasjon 

til koordinatorene spesielt om at ungdomsrådet kom og at det var mulig å møte andre dem 

og andre ungdom. Dagen var en god erfaring for rådet. Fint å snakke med ungdommen på en 

uformell måt. Rådet fikk mer informasjon om hvordan det er å være ungdomspasient enn de 

var forberedt på i forkant.   

 


