
   
 
 

Referat 
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 07.12.2022 
Tidspunkt: 1700-1900 
Sted: Grønland 32, Møterom Marienlyst 

 
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Andreas Rollheim Melby, Hanan Murad, Hedda Vågårøy 
 
Forfall 
Andrine Bøe Ebbestad 
Elenor Amalie Iversen 
Kaja Borgersen  
Ayse Iclal 
Silje Crosby 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen 
Anne-Lise Kristensen 
 

 
Saksliste: 
 

Agenda 
 
Saker 
59/22 Godkjenning av innkalling 

 
Kommentarer: 
Ungdomsrådet ikke tilstrekkelig antall deltakere til at det det kunne fattes vedtak da 
under halvparten var til stede.  
 

60/22 Referat fra UR møtet 25.10 
 
Vedtak: 
Tas opp på neste møte i Ungdomsrådet. 
 

61/22 
 

Ny avdelingssjef  
Presentasjon av Anne-Lise Kristensen som er ansatt som ny avdelingssjef med blant 
annet ansvar for Ungdomsrådet og Brukerutvalget. 
 
Kommentarer: 
Presentasjon av ny avdelingssjef som også har ansvar for Ungdomsrådet. Det er 
ønskelig å sikre at ungdommens stemme blir hørt i hele organisasjonen. Hun ber om 



   
 
 

ungdomsrådets hjelp til å nå de barn og ungdom som er brukere av Vestre Vikens 
tjenester. En av de tingene hun ønsker å gjennomføre er besøk av barn og ungdom 
på sykehusene og hun håper hun kan få bistand fra Ungdomsrådet til dette. 
 

62/22 Innkommet post/aktuelle saker 
• Protokoll BU 
• Leder/nestledersamling UR - HSØ 
• Informasjon på skjermene i BUPA 
• Kommunikasjonsstategi 
• Styremøte felles innlegg med BU 

o Ungdomsrådets del.  

Kommentarer: 
 
Protokoll BU 
Tas til orientering av den enkelte. 
 
Leder/nestledersamling UR – HSØ 
Ikke hørt noe mer om når den blir arrangert. 
 
Informasjon på skjermene i BUPA 
Ungdomsrådet mener det er veldig bra at rådet blir profilert på skjermene som er 
utplassert på BUPA. Ungdomsrådet ønsker å få skjermbildene til uttalelse. De sendes 
ut med referatet. Det er ønskelig også å få plass på informasjon om ungdomsrådet 
på øvrige informasjonsskjermer i foretaket. Dette både for å spre kunnskap men også 
å bruke som et rekrutteringsredskap for ungdomsrådet. 
 
Kommunikasjonsstategi 
Ungdomsrådet mener det er en god strategi som er presentert og stiller seg bak den. 
Ungdomsrådet ønsker å bidra til mer bruk av sosiale medier. Det å nå ungdom med 
informasjon er viktig og ungdomsrådet er glad for allerede å være i dialog med 
kommunikasjonsavdelingen i forhold til å utvikle egne nettsider for barn og ungdom 
på www.vestreviken.no. En ting som er vanskelig for unge er vanskelig språk i 
informasjon. Det er bra at strategien legger opp til å bruke et aktivt og klart språk. 
 
Styremøte felles innlegg med BU 
Tema for innlegget er Ungdomsrådets satsningsområder. 
Kaja representerer ungdomsrådet i styremøtet og det settes vekt på følgende 
områder. 
 
Ungdomsrådet har laget en egen handlingsplan og fordelt medlemmene i fire 
arbeidsgrupper som representerer satsningsområder inneværende år. 
 
Disse arbeidsgruppen er: 

• Egne nettsider for ungdom 
• Første møte med ambulansetjenesten  
• Overganger, retningslinjer  
• Ung på voksenavdeling  

http://www.vestreviken.no/


   
 
 

 
Dette arbeidet er startet nå i høst og er en ny måte for medlemmene å jobbe på. 
 
Status 
Egne sider ungdomshelse 
Ungdomsrådet er veldig fornøyd med å ha fått etablert dialog med 
kommunikasjonsavdelingen og møtt med velvilje til å etablere egne sider spesielt 
rettet mot ungdom. Ungdomsrådet har i workshop definert de områder de tenker at 
slike nettsider skal inneholde og arbeidsgruppen vil kunne fungerer som en 
referansegruppe for kommunikasjonsavdelingen. Ungdomsrådet ønsker også at man 
er mer aktiv på sosiale medier og at informasjonsskjermene rundt på sykehusene 
rettes enda mer mot ungdom. 
 
Første møte med ambulansetjenesten  
Møte med ambulansetjenesten er for mange det første møtet med 
spesialisthelsetjenesten. Kanskje spesielt for ungdom med psykisk sykdom kan dette 
møte være vanskelig. Ungdomsrådet ønsker å kunne bidra til at ambulansetjenesten 
får økt kunnskap i det å møte ungdom med problemer og bidra til at møtet blir så 
godt det kan bli. 
 
Ungdom på voksenavdeling  
Ungdom på voksenavdeling møtes ofte som voksne. Det er behov for at ungdom 
møtes mer på egne prinsipper. Noer erfarer at det er lett å bli «overkjørt» og at 
mange opplever at de ansatte tror ungdommen kan mere enn de faktisk kan. Det er 
viktig at de ansatte trenes mer i å møte ungdom og at de i større grad sikrer en god 
kommunikasjon basert på ungdommen behov. Det er også bra at tilbudene i en del 
poliklinikker er mer på ettermiddag og kveld. Det er viktig å bidra til at tilbud i minst 
mulig grad går ut over pasientenes mulighet for å delta i skole og fritidsaktiviteter. 
  

63/22 Status arbeidsgruppene 
Kort status av alle gruppelederne 
 
Kommentarer: 
Ikke gjennomført da gruppelederne ikke var i møtet. 
 

64/22 Helgesamling 
Forutsatt finansiering ønskes det en helgesamling for ungdomsrådet. Planlagt 
tidspunkt er 3.-5. februar. Ayse og Hanan vil jobbe med programmet og ta det opp. 
Det er behov for å jobbe i fellesskap med rollen som brukerrepresentant og det er 
behov for et felles kurs. Ellers vil handlingsplan og jobb i arbeidsgruppene være tema 
på samlingen. 
 
Kommentarer: 
Det tas kontakt med leder av Brukerutvalget for å be om bistand i opplæring som 
brukermedvirker. Datofesting av samlingen tas senere. Samlingen vil avhengig av når 
den arrangeres erstatte enkelte planlagte møter. 
 

65/22 Møteplan 2023 



   
 
 

• 26. januar (torsdag) (med avdelingssjefene) 
• 28. februar (tirsdag) 
• 29. mars (onsdag) 
• 26. april (onsdag) 
• 24. mai (onsdag) 
• 14. juni (onsdag) 
• 23. august (onsdag) 
• 20. september (onsdag) 
• 24. oktober (tirsdag - fellesmøte BU/UR) 
• 22. november (onsdag) 
• 13. desember (onsdag) 

 
Kommentarer: 
Foreløpig møteplan legges til grunn. To dagers møte i starten av året planlegges og 
dette vil medføre endringer i planen. Leder, nestleder og koordinator fortsetter 
diskusjon om dette. 
 

66/22 Eventuelt 
Ungdomsrådet har ønske om å besøke byggeplassen til Nye Drammen Sykehus. 
Dette planlegges til våren og konkret dato bestemmes senere 

67/22 Seminar til høsten 
Det er ønskelig å få enda mer fokus på barn og unge. En måte å nå dette kan være 
gjennom et eget seminar for eksempel neste høst. En mulig tid kan være 
pasientsikkerhetsuken. Tema vil kunne være Barn og unge på sykehus. Ett viktig 
områder er kommunikasjon. Her vil det kunne være aktuelt med ekstern deltaker 
som for eksempel Bård Fossli Jensen som er lege og som har doktorgrad i 
kommunikasjon med tema hvordan leger møter pasienter og hvordan de kan bli 
bedre ved trening. 
 
Vedtak: 
Innhold i et eventuelt seminar jobbes videre med på helgesamlingen. 
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