
 

Møtereferat Side 1 av 2 

 Referent: 
Susan Christianslund 

Vår dato  
10.02.2022 

 

Vår referanse 

22/00042 

 

 
Postadresse  
Sykehuset Østfold 
Samhandlingsavdelingen 
Postboks 300, 1714 Grålum 

Besøksadresse  
Tuneveien 20 
1710 Sarpsborg 
Org.nr.  

NO 983 971 768 MVA 

Telefon  
 
 
 

E-postadresse 
brukerutvalget@so-hf.no 
 

Internett 
www.sykehuset-ostfold.no  

Referat fra møte i Ungdomsrådet SØ  
Onsdag 09.02.2022 

 
Tilstede: 

Medlemmer:  
Vanessa Metalari f 
Inga Renathe Hjørnevik Eriksen v   
Ane Lundgård v 
Fredrik Bøe  v 
Astrid Vestby f  
Pia Madelen Glomdal Hansen v 

 
 

 Elin Abdullah v 
Vilde Marie Holt v  
Vebjørn Ruud v  
 

 

Tilstede = √      Forfall = f   
                                                                  UR= Ungdomsrådet        AD=Administrerende direktør                      
  
Fra SØ:  
Susan Christianslund, koordinator 
Sigrid Nayeli Rojas, koordinator 
 

 

Innhold 
Sak 01-22  Referat fra møtet mellom UR og brukerutvalget vedr likestilling mellom utvalgene  ..................  

Sak 02-22 Utnevne representant til DBT-team Bupp Halden  .....................................................................  

Sak 03-22 Invitasjon fra habliteringstjenesten/Bupp    ...............................................................................  

Sak 04-22 Gjennomgang og sammensetning av UR  ...................................................................................  

Sak 05-22 Referat fra folkemøtet i regi av sykehuset 08-02-22 ...................................................................  

 
Eventuelt  
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  Side 2 av 2 

  Vår dato 

10.02.2022 
Vår referanse 

22/00042 

 
 

Sak 01-22 
Leder av rådet har vært i møtet med brukerutvalget ang sidestilling av utvalgene. Slik det er i dag 
ligger UR under brukerutvalget og UR ønsker å være sidestilt. Det ble ingen enighet på møtet så det 
skal være et nytt møte i regi av samhandlingsavdelingen der flere representanter fra UR og 
brukerutvalget skal møtes for å diskutere saken videre og komme til en løsning.  
 

Sak 02-22 
Inga og Ane ble utnevnt som representanter for DBT-teamet og vil være med på disse møtene.  

 

Sak 03-22 
Nestleder Pia og Inga vil stille på ledermøtet som habiliteringstjenesten/Bupp vil ha 21/4 og 
informere om UR.   

 

Sak 04-22 
Mandat og sammensetning av UR ble gått igjennom. UR har noen kommenterer til dette som vil bli 
tatt opp med samhandlingsavdelingen.  
 

 
Sak 05-22 
Fredrik ga UR referat fra Folkemøtet og gikk igjennom innlegget han holdt 
 

 
Eventuelt  
I 2022 vil UR jobbe med barn/ungdom som pårørende, enten som søsken eller som barn/ungdom av 
foreldre som er syke.  
UR mener at det gjenstår mye arbeid for å ivareta denne gruppen i sykehuset. UR vil starte arbeidet 
med dette med å invitere avdelingssjef Ranghild Tranøy for å snakke mer om dette og for å sette 
fokus på barn/ungdom som pårørende.  
 


