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Møtereferat Ungdomsråd 

 

Utvalg: Ungdomsråd 

Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028, 1. etg 

Dato: Mandag 7. oktober 2019 

 

Tidspunkt: Kl. 16.00-18.00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn  Funksjon 

Sondre Bogen Henriksen         Autismeforening i Norge   

Sunniva Disire Severinsen       pårøende og pasienterfaring   

Victoria Mustaparta                 pårøende og pasienterfaring   

Ragna-Elise Vestly                  MS mutippel sklerose   

   

Forfall:   

Ina Kirkeberg Skatvedt            BURG Vestfold   

Henrikke Marie Bülow             Revmatiker   

Melissa Lindhøy                       Hjertesyk barn, FFHB                                      

   

Fra administrasjonen møtte:   

Konsulent Katrine Svinterud referent 

Kvalitetssjef Siri Eggesvik  

  

I tillegg møtte:    

Pia Wangen Flesche, prosjektleder Kompetansebroen  

Mads Bjerke, konst kommunikasjonssjef  

Jørn E. Jacobsen, forsknings og innovasjonsdirektør  

 
 

SAKER SOM BLE BEHANDLET 7. oktober 2019 

 

 
SAK: 29/2019 Kompetansebroen Vestfold 
Ungdomsrådet behandlet i sist møte sak 22/2019 Kompetansebroen i Vestfold, 
hensikten i dette møte er å jobbe videre med hvilken måte og hva slags informasjon 
ungdomsrådet ønsker å lage til kompetansebroen. Innspill å jobbe videre fra forrige 

møte er, Kompetansebroen kan brukes til å:  
o Lage film om oss at vi finnes 
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o Gi tips på podkast om hvordan helsepersonell kan snakke med ungdom. 
For eksempel hva er det helsepersonell gjøre som gjør at barn og ungdom 
synes det er ok å snakke med deg. 

Prosjektleder Pia Wangen Flesche, deltok på saken og presenterte kompetansebroen i 

møte, hun ønsket å lage en nyhetsartikkel, få sitater og et bilde av rådet.  
 
Konklusjon:  
Ungdomsrådet mottar artiklen til gjennomlesning og har muligheten til å komme med 

tilbakemelding før det går på nett. 

 
Sak 30/2019 Ny kommunikasjons direktør 
Nyansatt kommunikasjons direktør Mads Bjerke er invitert til å møte å bli kjent med 
ungdomsrådet ved SiV HF samt bidra med innspill til hvordan ungdområdet kan bli 

bedre kjent i organisasjon så brukermedvirkning for unge blir bedre ivaretatt.  
 
I møte informerte Mads kort om seg selv og hva informasjonsavdelingen har fokus på, 
samt å bli bedre kjent med medlemmene av rådet.  

Innspill i møte: 
Invitere helsesista til et møte med ungdomsrådet, lage en sak om dette. 
Vise fram at ungdomsrådet finnes, at alle helseforetak har dette. Og invitere henne til 
avviklingen av hva er viktig for deg dagen som blir 9. juni 2020.  
Nyansatt film? 

Ønsker logo. 
Komm sjef inviteres til møtene.  

 

Sak 31/2019 Forskning i SiV HF 
Ungdomsrådet behandlet i forrige møte sak 23/2019 hvor de ble invitert til å delta på 

åpen forskningskveld, og videre ønsket forskningavdelingen tips fra rådet til hvordan 
sykehuset kan nå ut til flere ungdommer og hvordan invitere flere unge til kvelden. 
I dette møte inviteres forsknings og innovasjon direktør Jørn E. Jacobsen til å fortelle 
om sykehuset har noe forskning knyttet til barn og unge, da rådet synes dette var helt 

fraværende på programmet til åpen forskningskveld. 

 
Jørn deltok på saken og informerte om hvordan avviklingen av forskningskvelden gikk 

og at det kom ca 100 personer, hvilket anses som et meget godt oppmøte.   
Videre informerte han om hva sykehuset forsker på, det forskes innen 4 store områder 
og Jørn informerte bredt om disse.  
Innspill i møte: forskning på abort og konsekvenser. 

Forskningsutvalg deltagelse av ungdomsrådet. 
Møte med ungomsråd og brukerutvalget.  
Skal vi lage en forskningskveld rette mot bare unge?  

 

Sak 32/2019 Informasjon om Landstreff ungdomsråd Trondheim 

13.-15. september 
Ungdomsrådene ved St. Olav og HNT inviterte til landskonferanse for ungdomsråd i hele 

helse norge 13.-15. september, Sondre Bogen-Straume og sekretær Katrine Svinterud 
deltok fra SiV HF på konferasen i Trondheim. Ett av hovedmålene med konferansen var 
å lage et 5-10 punkts felles UngdomsrådResolusjon som skal sendes til Helseminister 
Bente Høie, adm. direktører i de regionale helseforetakene og adm. dir i 
helseforetakene.  
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Vedlagt saken fulgte presentasjoner og utarbeidet resolusjon fra konferansen.  

 

 
Sak 33/2019 Oppfølging av «Hva er viktig for deg?»-dagen 6. 

juni 2019 

Hensikten med saken: 
 Oppsummering og evaluering av «Hva er viktig for deg»- dagen 6. Juni 2019. 
 Informere og få innspill til det videre arbeid med oppfølging av «Hva er viktig for 

deg» dagen. 

 
Konklusjon: 
1. Resultatene fra årets markering kommuniseres ut i organisasjonen. 
2. «Bank» over innspill opprettes, informeres om og legges tilgjengelig på intranett. 
3. Det utarbeides en aktivitetsplan/årshjul som inneholder et sammenhengende arbeid 

knyttet til «Hva er viktig for deg?» 

 

 
Sak 34/2019 Eventuelt 
Leker og barneavdelingen, lite utvalg, lite variasjon for målgruppen, mange 
informasjonsplakater i forhold til leker. 
 

Tønsberg 7. oktober  


