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 Referent: 
Susan Christianslund 

Vår dato 

05.01.2023 
Vår referanse 

21/00042 

 

 
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 04.01.2023 

 
Tilstede: 

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

 
 

 Elin Abdullah v 
Vilde Marie Holt f   
Vebjørn Ruud f 
Helene Linnea Wiklund v  

 

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

 

Innhold 
Sak 01-23  Trude Hagen og Jan Terje Drangedal fra IKT presenterer appen Nimbel .....................................  

Sak 02-23  Psykiater Ingvild Aurebekk presenterer et nytt ungdomsprosjekt i BUPP ...................................  

Sak 03-23  Oppsummering og oppfølging av akuttmottaket saken.  

                    Referat fra PPO møtet  

                    Referat fra programkomiteen for seminar for UR i Helse Sør –Øst  ............................................    2 

Sak 03-23  Informasjon fra Pia om nestleder rollen  

                    Agenda for 2023, hvilke saker skal prioriteres.  .........................................................................  

Eventuelt .................................................................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
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Sak 01-23 
UR fikk presentasjon av Nimbel som brukes av kreftavdeling for å følge opp pasientene bedre. De 
ønsker og videreutvikle appen til å kunne brukes for bedre å kunne følge opp barn/ungdom som 
pårørende. UR hadde mange innspill om appen sine funksjoner og hvordan den skal brukes. UR vil 
gjerne være med videre med å utvikle Nimbel da barn/ungdom som pårørende er UR sitt 
satsningsområde i 2023. 
 

Sak 02-23  

Ingvild Aurebekk presenterte et nytt prosjekt som skal endre på hvordan man setter diagnoser i 
psykisk helsevern. Dette skal gi bedre behandling og unngå stigma. UR er positive til å bli med i 
prosjektet og Aurebekk vil sende mer info når det nærmer seg oppstart.  

 

Sak 03-23 

Inga har vært i kontakt med A-hus vedrørende mottak av barn. Der blir alle barn tatt imot i eget 
akuttmottak for barn. Hun vil også ta kontakt med ungdomsrådene i Helse Sør- Øst for å undersøke 
hvilken praksis de har. Deretter vil UR ta skriftlig kontakt med riktig instans i sykehuset vedr. saken.  

Brukerutvalget har også blitt orientert om saken av leder Fredrik   

  

Sak 04-23 

Nestleder Pia vil gå av i mars og informerte de andre medlemmene om rollen som nestleder. Det vil 
bli holdt valg av nestleder på møtet i mars -23.  

UR vil jobbe spesielt med barn/ungdom som pårørende i 2023. De vil også jobbe frem imot at alle 
barn skal mottas på barnemottaket og ikke bare barn med pediatrisk problemstilling slik det er i dag. 
UR vil at alle barn skal få den samme mottakelsen og behandling på sykehuset avhengig av hvilken 
medisinsk problemstilling de har.  
 

Eventuelt  
4 av medlemmene går ut av rådet i mars og det er viktig å få inn nye medlemmer. Leder Fredrik vil 
sende ut en pressemelding til avisene i sykehuset sitt nedslagsfelt. Elin vil sende rekrutteringsplakat 
via mail til vgs / ungdomsskoler som skal henges opp.  
Fredrik, Inga og Helene vil ha stand i kantina/resepsjonen 1 februar fra 11 til 13 der de informerer om 
UR.  Kommunikasjonsavdelingen på sykehuset vil lage en sak på intranettet.  
 


