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 Referent: 
Susan Christianslund 

Vår dato 
06.05.2022 

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 04.05.2022 

 
Tilstede: 

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

 
 

 Elin Abdullah f 
Vilde Marie Holt v   
Vebjørn Ruud f  

 

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

 

Innhold 
Sak 09-22 Møte med kommuikasjonsavdelingen vedr. utarbeidelse av rekrutteringsvideo for UR 2 

Sak 10-22 Besøk av overgrepsmottaket vedr innspill av skjermning av inngang til mottaket   .....................  

Sak 11-22 Referat fra Bupp/ Hab sin ledersamling fra Pia og Inga   .............................................................     

Sak 12-22   Starte filming av rekrutteringsvideo til UR ...............................................................................  

Eventuelt ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  Vår dato 

06.05.2022 
Vår referanse 

22/00042 

 
 

Sak 09-22 
Cecilie Sommer fra kommunikasjonsavdelingen og UR utarbeidet en plan på hvordan filmingen skulle 
gjennomføres og hva som var viktig å ha med i filmen.  
Det ble forespurt fra UR om kommunikasjonsavdelingen kunne lage en sak på intranett vedr. 
Mathilderommet og bruken av rommet noe kommunikasjonsavdelingen stilte seg positive til.  

Sak 10-22  
Leder på overgrepsmottaket Ann-Helen Lomsdalen presenterte og fortalte om overgrepsmottaket 
for UR. Det ble også diskutert om skilting til mottaket – de vil endre skiltingen til 
overgrepsmottak/personalinngang slik at pasienter som skal blir skjermet bedre. UR sendte også en 
mail til Værste som er ansvarlig for skilting der de ba om at endringen ble utført raskt.  
 
Leder ved mottaket fortalte også at de gjerne ville komme mer rundt på både skoler for å fortelle 
mer om arbeidet de gjør og om overgrep. Det er et svært viktig arbeid for å nå ut til ungdommen.  
De har vært ved flere skoler i Østfold men hadde funnet det vanskelig å få innpass i skoletiden til 
skoler i Fredrikstad distriktet, både ungdomsskoler og videregåendeskoler .  
Dette syns UR er svært uheldig da det er helt essensielt å besøke skoler for å nå ut til ungdom som 
har blitt utsatt for overgrep og for å forhindre overgrep.  
UR vil høsten ta kontakt med de rette instanser for å påse at skolene vil prioritere dette.   

Sak 11-22  
Referat fra Bupp/Hab sin ledersamling ble gitt av Pia som følte at samlingen hadde vært svært nyttig. 
UR fikk gode tilbakemeldinger og fikk gitt en god presentasjon av arbeidet de utfører.  
 

Sak 12-22  
Filmingen av rekrutteringsvideo ble gjort både utendørs og på Mathilderommet. Leder Fredrik skal 
redigerer den og sende den til kommunikasjonsavdelingen når den er ferdig redigert.  
UR må rekruttere 2 nye medlemmer høsten.  
 
Eventuelt 
Dette var siste møtet til Astrid Vestby som nå skal i forsvaret til høsten. Vi ønsker henne masse lykke 
til og takker for den gode jobben hun har gjort for UR.  
 


