
 

 
Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, 
Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 

 
 
Referat fra møte i Ungdomsrådet 
 

Til: Ungdomsrådet 

Kopi: Kari Skredsvig 

Dato dok: 13.04.2021 

Dato møte: 16.03.2021 

Referent: Stine A. Selfors 

Tilstede: Sandra S. Nicolaysen, Ingrid Hodø, Stine B. Dybvig, Hedda Marie Hoff, Nathaniel Scarborough, 
Mette Braastad Brandal, Felix Rustad, Nikita A. Abbas, Trude Aamotsmo, Stine Artzen Selfors  
Nye OUS: Just Ebbesen, Cecilie Børge Ask, Mette Glommen, Sigrid Rannem, Camilla Aanestad, 
Bjørn Aage Feet 
 

Forfall: Hanne Ø. Eriksson,  

 
 
 
Saksnr. Sakstittel/innhold 
22/20 Nye OUS 

Programansvarlig Sigrid Rannem presenterte status for Nye Aker, med fokus på Barne- 
og ungdomspsykiatrien som er tenkt plassert der. Det er nå en pågående prosess for å 
avgjøre hvilket bygg som skal være forbeholdt barne- og ungdomspsykiatrien, Refstad 
eller Kuben.  
Programansvarlig Camilla Aanestad presenterte status for Ny Sikkerhetspsykiatri som 
det nå er besluttet at skal plasseres på Ila syd.  
Programansvarlig Bjørn Aage Feet presenterte status for Nye Rikshospitalet, med 
særlig fokus på det planlagte barne- og ungdomssenteret.  
 
Spørsmål fra ungdomsrådet og fellesdiskusjon om blant annet 

- Sykehusenes tilgjengelighet: Et sykehus skal være så åpent som mulig for de 
som trenger å være der. Åpenhet skaper mindre aggresjonsproblematikk.  

- Smittevern: et moderne sykehus har så mange moderne virkemidler med tanke 
på smittevern, at det ikke kan sammenlignes med gamle. Kohorter, 
luftventilasjon, inngangskontroll osv.  

- Plassering av fellestjenester som for eksempel fysioterapi.  
- Prinsipp om mulig poliklinikk i første.  
- Hvordan sikre godt nok tilbud når det planlegges for færre innlagte pasienter. 

OUS Hjemme – satsning på å finne gode hjemmesykehustilbud. Ønsker fleksible 
sykehus, som sikrer at rommene ikke blir for fastlåst til en funksjon. Viktig i 
tilfelle man trenger flere plasser.  

 
 
Tilbakemelding fra Ungdomsrådet til Nye OUS: 
Ønsker konkrete spørsmål de kan forberede seg på i forkant. Mange som synes det er 
vanskelig å vite hva de skal si og som ikke tør kaste seg frempå. De er usikre på om de 
treffer med spørsmålene sine. Og så håper vi snart at vi kan treffes fysisk. Er så mye 
lettere å diskutere når man sitter rundt samme bord.  
Ønsker også at Nye OUS «styrer showet» og stiller spørsmål og er nysgjerrige på 
ungdommenes erfaringer og meninger.  
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23/20 Orienteringssaker og erfaringsutveksling 
- Sosiale medier: Sandra har sendt forespørsel til alle i ungdomsrådet + 

samarbeidspartnere om tekst til presentasjonsrunde på fb/instagram. Alle som 
har sendt inn fra UR er nå presentert. Mangler fortsatt tekst fra mange av 
samarbeidspartnerne. Ønsker at noen kan ta ansvar for innlegg på merke- og 
verdensdager + ønske god ferie ol. Gi beskjed til Sandra.  

- 4. mai kommer administrerende direktør til UT. Det må planlegges. Hva ønsker 
UR å snakke med Adm.dir om? 

- 6. april starter ny koordinator; Elisabeth Hinderaker. 
- Neste møte: 13.april kl. 16.30-18.30 

 
24/20 Eventuelt 

Ingen saker meldt. 
 


