
 
 
Hva er ungdomsrådet? 
Ungdomsrådet er en gruppe ungdom i alderen 12-25 år som skal bidra til å sikre god 
brukermedvirkning for ungdom ved helseforetaket – på ungdoms premisser og som skal 
fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere 
 

Hvem er med i ungdomsrådet? 
Ungdomsrådet har representasjon fra somatikk, inklusive habilitering og fra barne- og 
ungdomspsykiatri og med alder fra tidlig tenårene til tidlig i tjueårene. Geografisk består 
rådet av medlemmer fra alle lokalsykehusområder i Vestre Viken helseområde. 

 
 

Hva har vi gjort i 2019? 
Ungdomsrådet har hatt 10 møter i 2019 og har hatt et aktivt år med mye andre aktiviteter.  
 
Presentasjoner Medlemmer i rådet har også deltatt som forelesere på ulike tiltak som 
brukerforum, ulike foreldrekurs og deltakelse på flere fagdager. Rådet opplever at de høres 
mer enn tidligere og tas inn i beslutningsprosesser på tidligere stadier. Rådet har også laget 
videoinnslag til bruk i ulike ansattsamlinger. 
 
Pasientsikkerhetsuka Rådet har ellers bidratt sterkt i planlegging og gjennomføring av egen 
ungdomshelsedag under Pasientsikkerhetsuka. Fokus var overganger, kommunikasjon med 
ungdom og rettigheter og taushetsplikt. 
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Nytt sykehus Under arbeidet med Nytt Sykehus fikk vi i UR igjennom at det skulle være en 
alternativ inngang bak Psykisk helse byggene. for det som blir akkurat innlagt. For de 
pasientene som må innom akuttmottaket får en egen undergrunns vei fra akuttmottaket og 
direkte til psykisk helse avdelingen. Rådet prøvde å få igjennom at en glasskorridor fra 
resepsjonen og til avdelingen ikke er ideelt for pasienter med psykisk sykdom da dette lett 
kan påvirkes til det verre ved og se sin eget speilbilde fra glasset. da dette kan være en 
potensiell trigger. 
 
Overganger Gode overganger er viktig og kanskje spesielt for ungdom. Rådet har fått vært 

med i utviklingen av retningslinjer for overganger og sjekklister. 

Regional konferanse for ungdomsrådene På oppdrag fra Helse Sørøst arrangerte Vestre 

Viken den første regionale konferansen for ungdomsrådene i regionen. Samlingen hadde 35 

deltakere fra de forskjellige ungdomsrådene i helseregionen. 

 
 
 
 
 
 
Har du lyst til å komme i kontakt med oss?  
 
Skriv enten til ungdomsraadet@vestreviken.no eller ta kontakt på ungdomsrådets side på 
Facebook: Ungdomsrådet Vestre Viken 
 
 
Hilsen Ungdomsrådet i Vestre Viken 
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