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Referat fra møte i Ungdomsrådet SØ 
Mandag 05.09.2022 (forhåndsgodkjent) 

 
Tilstede: 

Medlemmer:  
Vanessa Metalari 
Inga Renathe Hjørnevik Eriksen  
Ane Lundgård 
Fredrik Bøe 
Helene Linnea Wiklund 
Pia Madelen Glomdal Hansen  
 

 
√ 
√     
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 Elin Abdullah 
Vilde Marie Holt 
Vebjørn Ruud 
Kristian Olav Olsen 

√  
f 
√  
√ 

Tilstede = √      Forfall = f   
BU= Brukerutvalget   AD=Administrerende direktør  POB: Pasient- og brukerombud  FD=Fagdirektør 

  
Fra SØ:  
Koordinator for ungdomsrådet: 
Susan Christianslund 
Sigrid N. Rojas 
 
Fra Pasient- og brukerombudet i Østfold: 
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Sak 13-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan 

 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i ungdomsrådet Sykehuset Østfold (SØ) den 
05.09 2022. Godkjennes. 

 

Sak 14-22 Godkjenning av referat fra møtet 04.05 2022 
Referat fra møte i ungdomsrådet i Sykehuset Østfold den 04.05 2022 er sendt ut til medlemmene. 
Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/ungdomsradet 
 
Vedtak: 

1. Ungdomsrådet godkjenner referatet fra den 04.05 2022. 

 
 

Sak 16-22 Fadderordning for nyansatte medlemmer 
Etter innspill fra andre ungdomsråd foreslås det å opprette fadderordning for nye medlemmer som 
til ansatt i UR. 
 
Vedtak: 

1. Ungdomsrådet er positive til å ha en fadderordning, som skal bidra til at nye medlemmer har 
en erfaren medlem å støtte seg på ved spørsmål, opplæring og når de skal representere UR.  

2. Det tildeles faddere til to nye medlemmer.  
Inga er fadder for Helene, og Elin er fadder for Kristian. 

 
 

Sak 17-22 Besøk av leder for Ressursgruppe barn som pårørende 
Ungdomsrådet fikk besøk av to representanter fra ressursgruppe barn som pårørende, de gir 
informasjon om hva de jobber med og ønsker et tettere samarbeid med UR. Åpen dialog og 
refleksjoner rundt tematikken barn som pårørende. 
 
Vedtak: 

1. Det blir stilt spørsmål om UR kan holde et innlegg når ressursgruppa skal ha fagdag 02.12.22. 
Ungdomsrådet tar dette til vurdering. 

2. UR inviterer ressursgruppa til helgesamlingen som skal avholdes i oktober. 
 
 

Sak 18-22 Besøk av fagkoordinator helse Inspiria Science center «Bare lev»  
Ungdomsrådet fikk besøk av representanter fra Inspiria Science senter som ønsket innspill på et nytt 
undervisningsopplegg om psykisk helse «Bare Lev». Kort presentasjon om undervisningsopplegget 
der UR får gi tilbakemeldinger, representantene fra Inspiria ønsker videre samarbeid med UR for å 
teste og få tilbakemeldinger før undervisningsopplegget lanseres.   
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Vedtak: 

1. Ungdomsrådet ønsker å bidra med sine tilbakemeldinger. Ane tar kontakt med Lise Borgen-
Johansen fra Inspiria og avtaler videre kontakt. 

 

Sak 19-22 Forventninger til UR sine medlemmer ihht nye retningslinjer 
Det er stor pågang og etterspørsel om ungdomsrådet kan stille i forskjellige fora, både internt i SØ, 
eksternt i kommunene og i Helse Sør-Øst. Den siste tiden har koordinatorer sett at mye av arbeidet 
med å representere UR har falt på enkelt medlemmer. Det er ønskelig at arbeidet fordeles mer jevnt 
over alle medlemmer og at alle skal få mulighet til å opparbeidet seg erfaring de kan ta med seg 
videre. Erfarne medlemmer vil støtte og bidra til at alle blir trygge på å representere UR. Det 
presiseres også at det er lov å si nei hvis man av forskjellige grunner ikke ønsker eller har mulighet, 
og det vil tilstrebes at en erfaren medlem er med når UR skal representeres. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Ungdomsrådet er enige i at arbeidet delegeres ut når henvendelser kommer inn, UR 
delegerer oppgavene seg imellom. 

 

Sak 20-22 Dato for helgesamling 2022 
Det planlegges helgesamling for 2022, UR blir enige om dato. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Ungdomsrådet tenker på program og hvem de ønsker å invitere, videreformidler dette til 
koordinatorer. 

2. Ungdomsrådet skal avholde helgesamling 28.-29. oktober på Quality Hotel Fredrikstad. 
Fredag 28. okt. innsjekk fra kl. 16:00, møtestart kl. 17:00 
Lørdag 29. okt. avslutter vi etter lunsj. 

 
 

Sak 21-22 Eventuelt 
1. Ungdomsrådet har fått forespørsel om bistå med brukerperspektivet i et kommende 

forskningsprosjekt om psykoselidelse hos ungdom ved BUP/HABU SØ, prosjektet er i 
samarbeid med OUS. Susan informerer fra mailkorrespondansen med Anette Fjeldstad, 
overlege BUP Halden. 

2. Inga på vegne av styringsgruppa til DBT-teamet har med et evalueringsskjema de ønsker 
tilbakemelding på spørsmålene.  

3. Skilt ved akuttinngang til Ungdomspsykiatrisk seksjon; Sigrid informerer om status da det 
ikke er satt opp skilt ved den nye akuttinngangen til Ungdomspsykiatrisk seksjon. Det er 
ønskelig med et skilt lik Psykiatrisk akuttmottak for voksne da det oppleves at ulike etater 
kjører feil og det kan være vanskelig å finne frem.  

 
Forslag til vedtak: 

1. UR v/Vebjørn tar kontakt med Anette Fjeldstad for videre samarbeid. 
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2. UR v/Inga tar med seg tilbakemeldingene fra ungdomsrådet til neste møte med 
styringsgruppa. Der de blant annet diskuterte skjemaets formål og mulighet for å gjøre den 
digital. 

3. UR v/Inga og Pia skriver en innstilling til SØ om behovet og viktighet av et skilt som viser hvor 
akuttinngangen er. 
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