
   
 
 

Referat 
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 23.03.22 
Tidspunkt: 17:00-19:00 
Sted: Grønland 32, Marienlyst 
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Andreas Rollheim Melby, Ayse Iclal, Hanan Murad, Silje Crosby (deltok 
digitalt), Celine Nystrøm (deltok digitalt) 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen 
 
Forfall: 
Kaja Borgersen, Malin Olsen, Sebastian Evensen 
 

 

Saksliste: 
 

Agenda 
 
Saker 

11 Godkjenning av referat 
UR møte 26.01.22 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

12 Innkommet post/status 

• Samling FFO Viken, status 

• Videoklipp til brukerrepresentantkurs 

• Deltakelse ved KvIP besøk på BUPA 

• Rekruttering 

• Brukermedvirkning barnesporet 

Vedtak 
Påmelding til FFO samlingen skjer felles gjennom Kurt. Alle melder fra om de har 
anledning. 
UR ønsker flere medlemmer og ber alle se om de kan finne noen aktuelle kandidater. 
UR ønsker å bidra inn i «barnesporet», men kan tenke seg en orientering om 
prosjektet før de tar stilling til arbeidsform. Kurt tar kontakt med avdelingen. 
 
 

13 Årsmelding 2021 
Utkast vedlagt 
 



   
 
 

Vedtak 
Årsmeldingen er godkjent med de endringer som er gjort i møtet. 
 

14 Utviklingsplan 2035 
Da frist for innsending av kommentarer er gått ut trekkes saken. 
 

15 Prioriterte oppgaver (handlingsplan) 
 
Det forelå mail fra barne- og ungdomsavdelingen i forhold til overgang for unge med 
diabetes. Dette passer godt med handlingsplanen. 
 
Vedtak 
UR bidrar gjerne med i utvikling av tjenesten for diabetes og Ayse bidrar gjerne inn 
som medlem i arbeidsgruppen. UR vil gjerne ha en orientering fra fagavdelingen om 
prosjektet. 
 
I forhold til ungdom på voksenavdeling ønsker jobbe mer med dette. UR ønsker å bli 
invitert til prosjekter/avdelingsmøter etc. I første omgang tenker UR å prioritere 
innsats i forhold til ungdom på voksenpsykiatri, akuttavdelinger og medisinske 
avdelinger. Det tas kontakt med fagavdelinger for å diskutere handlingsrommet. 
 

16 Valg av leder/nestleder 
 
Ayse er valgt som leder av Ungdomsrådet 
Hanan er valgt som nestleder. 
 
Virketiden er to år. 
 

 Arbeidsform 
Hvordan få mer deltakelse av medlemmene i rådet både i møtet og mellom møtene? 
Hva med chatèn? Ansvarliggjøring av den enkelte. Mer konkrete oppgaver.  
 
Fra diskusjonen: 

• Behov for å bli bedre kjent med hverandre. Ønske om en sosial kveld med 

sosialt. Aktuelle steder kan være Pigen i Drammen? Mulig dato: 22. April 

• Ønske om litt mer arbeid i workshops 

• Fordele oppgavene på alle i UR med konkrete arbeidsoppgaver 

• Alle må kommentere når det stillers spørsmål 

• Bedre oversikt over arbeidsoppgaver og tid. Ønske om årshjul eller annen 

lettfattelig oversikt over planer som ligger tilgjengelig på FB siden.  

Vedtak 
UR ønsker en sosial samling i vår for å styrke samholdet. 
UR ønsker en lettfattelig oversikt på FB siden med oversikt over alle aktiviteter i 2022. 
 

17 Møteplan 2022 - Ungdomsrådet 
23. mars, 27. april, 25. mai, 15. juni, 31. august, 21. september, 26. oktober og  14. 
desember 



   
 
 

 Eventuelt 
 
Bupa fact ung 
Bupa ønsker brukerrepresentant. Kaja foreslås. Hanan sender dokument til alle.   
 
Sosiale medier 
Avventer insta til FB gruppa er gjenskapt. Silje melder seg til å skrive på FB gruppen.  
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