
   
 
 

Referat 
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 18.08.22 
Tidspunkt: 1700-1900 
Sted: Grønland 32 Marienlyst, Møterom Semsvann 

 
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Andreas Rollheim Melby, Ayse Iclal, Hanan Murad, Silje Crosby, Kaja Borgersen, 
Andrine Bøe Ebbestad 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen 
Axel Simonsen 
 

 
Saksliste: 
 

Agenda 
 
Saker 
35 Referat fra UR møtet 16.06 

 
Vedtak: 
Godkjent 

36 Status saker 
• Innlegg introduksjonsuke for nye helsefagarbeidere 1. september. 1230-1315 

sammen med BU.  
• Digital hjemmeoppfølging av barn og ungdom med epilepsi. 
• Faglig samarbeidsutvalg barn og unge 
• Egne sider om ungdomshelse 
• Helgesamling 
• E-læringskurs sikkerhetsplan PHR 

Vedtak/notater fra møtet: 
 
Introduksjonskurs: 
Silje deltar fra UR på introduksjonsuken for nytilsatte helsefagarbeidere. 

Workshop digital hjemmeoppfølging 
Det kan bli utfordrende å arrangere denne workshopen samtidig med at neste møte i 
UR skal være sammen med administrerende direktør og fagdirektør. Kurt sjekker opp 
om dette lar seg gjøre. 



   
 
 

Faglig samarbeidsutvalg barn og unge 
Kaja og Silje deltar som avtalt på samlingen 16. september. De har ikke fått innkalling 
ennå. Kurt sjekker ut med Heidi Taksrud. 

Egne sider om ungdomshelse 
Ønske om egne sider tas opp i neste møte. Oversikt fra workshop sendes ut med 
referatet. 

Helgesamling Ungdomsrådet 
Helgesamlingen er ønskelig å gjennomføre tredje eller fjerde helg i januar 2023. Skisse 
for samlingen lages i septembermøte. Det sjekkes snarlig ut alternativer for hotell etc. 

E-læringskurs sikkerhetsplan PHR 
Silje er invitert inn som brukerrepresentant for å lage elæringskurs for sikkerhetsplan. 
Første møte er 19. august. Silje gir en rapport på neste møte i UR. 
 

37 Planlegging av møte med AD 
Administrerende direktør og medisinsk direktør deltar på møtet 31. august.  
Diskusjon om aktuelle saker som er viktig å få løftet opp til ledelsen. Hva med 
workshop digital hjemmeoppfølging? 
 
Notater fra møtet: 
Emner som ønskes tatt opp på møtet 

• Presentasjon av ungdomsrådet 
o Hva er UR og hvordan fungerer det 

• Presentasjon av ledelsens tanker, ønsker etc 
• Handlingsplan UR  - presentasjon av innholdet 

o ungdom på voksenavdeling 
o overganger 
o det første møtet med ambulansetjenesten 

• FACT ung 
status med Hanan 

• Ønske om årlig møte med AD/fagdirektør 
• Erfaringer fra samarbeidet med avdelinger 

o Form på samarbeid 
o Inkludering 

• Egne ungdomssider på www.vestreviken.no 
o Hvorfor nødvendig? 
o Hva skal det løse? 
o Ayse innleder 

Kurt sender med dette referat handlingsplan slik den foreligger, oppdatert årshjul 
samt mal for powerpoint. 

38 Møteplan 2022 - Ungdomsrådet 
31. august, 21. september, (fellesmøte med BU 25. oktober) og 30. november 

http://www.vestreviken.no/


   
 
 

 
 

 Eventuelt 
 
Nytt medlem.  
I neste møte deltar ei som gjerne vil bli med i ungdomsrådet. Hun vil delta på møtet 
som gjest. 
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