
   
 

 

Referat 
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 26.01.22 
Tidspunkt: 17:00-19:00 
Sted:  
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Andreas Rollheim Melby, Ayse Iclal, Hanan Murad, Silje Crosby,. Celine 
Nystrøm 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen, Axel Simonsen 
 
Permisjon: 
Sebastian Evensen, 
 
Forfall: 
Malin Olsen, Kaja Borgersen 
 
 

 

Saksliste: 
 

Agenda 
 

Ansvar 

Saker  

1 Godkjenning av referat 
UR møte 15.12.21 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

 
Kurt 

2 Innkommet post/status 

 Brukerutvalgets protokoll 14.11.21 

 Forslag til nye retningslinjer for Ungdomsrådene i HSØ. 

Kom gjerne med innspill i forkant av møtet 

Kommentarer: 
UR mener at de nye retningslinjene er bra og stiller seg bak 
de. Det er erfaringsmessig tidvis vært problem med 
rekruttering til ungdomsrådet og det kan være mer 
hensiktsmessig at det funksjonsperioden er retningsgivende 
og ikke så rigid. Ved opptak i perioden vil maks fungeringstid 
være mindre enn 6 år. Videre vil kravet om at medlem i 
ungdomsråd ikke kan være ansatt i samme helseforetak være 
et problem for blant annet ungdom som er 

 
Kurt 
 
 



   
 

 

sykepleierstudenter og deres mulighet til blant annet å ta 
vakter. Nå under korona har sykepleierstudenter blitt brukt i 
en viss utstrekning. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering med kommentarene. 

 
3 FACT ung 

 
Diskusjon: 
Det er ønskelig at UR bidrar inn i prosjektet FACT Ung. Som 
utgangspunkt inviteres prosjektet inn i møtene til UR og 
kommunikasjon imellom møter skjer i stor grad gjennom mail. 
Også mulig å invitere med i konkrete møter. 
 
UR velger Hanan som kontaktperson for prosjektet. 
Ellers planlegges det med en statusoppdatering en gang i halvåret 
med hele rådet. Øvrige møter settes opp når nødvendig. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
Hanan blir BUPA sin kontaktperson i rådet. Hun tar utgangspunkt i 
prosjektplanene og lager utkast til tilbakemelding til BUPA som hun 
sender til resten av UR. Frist 7. februar 
 

BUPA 

4 Team brukermedvirkning 
Pr i dag er metodikk og handlingsplan noe uavklart. UR ønsker 
imidlertid å være med i prosessen. Ayse deltar på møtene og 
holder de øvrige medlemmene orientert gjennom FB gruppen og 
møtene. 
 
Vedtak: 
Ayse holder UR orientert om fremdrift og planer. 
 

 
Ayse 

5 
 
 
 
 
 
 

Utviklingsplan 2035 
Ungdomsrådet ønsker å gi et høringsinnspill til fremlagt 
Utviklingsplan. 
 
Vedtak: 
Ayse leder diskusjon på FB gruppen og samler opp innspill til 
høring og tar det opp på neste møte i UR. 
 

Kurt 

6 Prioriterte oppgaver (handlingsplan) 
Jfr vedtak på desembermøtet 
 
Diskusjon: 
Det er ønskelig at tema det blir mer fokus på tema ungdomshelse. 
Blant annet kan det tas inn i introduksjonskurs men det er også 
behov for mer kunnskap på de fleste voksenavdelinger i forhold til 

Kurt 



   
 

 

å møte ungdom.  
 
Det er i gang arbeid med å revidere retningslinjer og sjekklister. UR 
vil gjerne med i dette arbeidet.   
 
Hvordan er status for ungdomshelse på andre sykehus i HSØ og 
kanskje spesielt på AHUS/OUS? Hvordan kan vi få kunnskap om 
ungdom på voksenavdelingen. 
 
Alle sjekker ut pasientundersøkelser før neste møte. Jeg sender 

lenke. Spørreundersøkelsen som vi snakket om ligger på: 
https://survey.euro.confirmit.com/wix/1/p553434944711.as
px. Det er ønskelig å skille pasienter på alder for å få frem 
ungdom sine erfaringer. 
 
Vedtak: 
Det jobbes videre med handlingsplan på neste møte i UR. 
UR ønsker å være med i revideringen av retningslinjer og 
sjekklister. Kurt tar kontakt med fagavdeling. 

 
7 Endring av mandat 

Det er behov for endringer i mandat og spesielt fungeringstid for 
leder og nestleder. I vårt mandat er det fungeringstid på ett år. Det 
er ønskelig at dette endres til to år.  
Ellers jobber HSØ med retningslinjer for ungdomsrådene. Dette vil 
ha innvirkning på vårt mandat. Fungeringstid for leder og nestleder 
er i tråd med forslaget fra HSØ. 
 
Vedtak: 
Det er ønskelig at leder og nestleder velges for to år av gangen. 
 

Kurt 

8 Valg av leder/nestleder 
 
Vedtak: 
På grunn av få deltakere på møtet må dette skje i februarmøtet.  
 

Ayse 

9 Møteplan 2022 
To av møtene blir på tirsdager sammen med Brukerutvalget, men 
hvilke er pr. i dag ikke kjent. 
 

Foreløpig forslag 
 

 24. februar (fysisk ønskelig 

 26. mars  

 27. april  

 25. mai  

 15. juni  

 31. august  

Kurt 

https://survey.euro.confirmit.com/wix/1/p553434944711.aspx
https://survey.euro.confirmit.com/wix/1/p553434944711.aspx


   
 

 

 21. september  

 26. oktober  

 14. desember  
 
Vedtak: 
 
 
 

10 Årsrapport 2021 
 
Vedtak: 
Diskusjonen tas til orientering og utkast til årsrapport tas opp på 
februarmøtet. 
 

 

 Eventuelt 
 
Samling FFO 
Det er ønskelig at samlingen arrangeres på vårparten så snart den 
kan iverksettes. En aktuell helg er den som starter med 22. april. 
 

 

 


