
   
 
 

Referat 
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 25.10.22 
Tidspunkt: 1700-1900 
Sted: Grønland 32, Møterom Kolsås 1 og 2 

 
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Andreas Rollheim Melby, Ayse Iclal, Silje Crosby, Kaja Borgersen, Elenor Amalie 
Iversen, Hedda Vågårøy 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen 
Axel Simonsen 
 
Fra Vestre Viken 
Per Erik Holo, Kvalitetsseksjonen 
 
Forfall 
Andrine Bøe Ebbestad, Hanan Murad 
 

 
Saksliste: 
 

Agenda 
 
Saker 
54/22 Fellesmøte med Brukerutvalget (1700-1800) 

• Mobilitetsutvalg 
Ved Narve Furnes 

• PHR Eiendomsplan, del 2 
Ved Narve Furnes og Henrik Dahlstøm 

Fra diskusjonen 
Både Ungdomsråd og Brukerutvalg deltok på diskusjonen. I dag er PHR fragmentert og 
spredt ut over hele opptaksområdet. Noen lokaler er ikke egnet til dagens behandling og 
det vil være behov for endringer. Noen av lokalene er leide og det er ønskelig å komme 
inn i egne lokaler. Det foreligger flere alternativer for hvor de forskjellige enhetene fysisk 
skal være og prosjektet ønsker å diskutere dette med begge råd. BU er representer i 
både styringsgruppe og prosjektgruppe, men Ungdomsrådet er ikke representert. 
Prosjektet ønsker derfor et særskilt møte med Ungdomsrådet. Dette planlegges 
foreløpig den 30. november. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. Ungdomsrådet inviteres til særskilt møte med 
prosjektet i forhold til eiendomsplanen. 



   
 
 

 
55/22 Referat fra UR møtet 27.09 

 
Vedtak: 
Godkjent med de kommentarer som fremkom i møtet. 
 

56/22 Innkommet post/aktuelle saker 
• Protokoll BU 
• Leder/nestledersamling UR - HSØ 
• Fagkonferanse FFO  

29-30/10 (Kongsberg) -19-20/11 (Sarpsborg)-  
• Nye medlemmer i Ungdomsrådet 

Vedtak: 
Tas til orientering. Hanan deltar på konferansen på Kongsberg og Ayse deltar på 
konferansen i Sarpsborg.  
I forhold til ungdomsrådet er unge gutter spesielt fra somatikk en gruppe som er 
underrepresentert i rådet. Koordinator tar kontakt med barne- og 
ungdomsavdelingen for å be de ta initiativ til å rekruttere nye medlemmer til 
rådet. 
 

 Spørreskjema til pasienter/ungdom 
Hva skal til for å få ungdommen til å svare? 
 
Utkast til spørsmål sendes alle på SMS.  
 
Vedtak: 
Innspill til endringer i skjemaet sendes koordinator. 
 

 Status arbeidsgruppene 
Vi lager en plan for arbeidet i gruppene 
 
Fra diskusjonen: 
Kaja overtar som leder i PHT-gruppen 
Hedda går inn i nettsidegruppen 
Andreas går inn på voksenavdelinger sammen med Hedda 
Koordinator sender ut oversikt over gruppene (eget dokument med kontaktinformasjon) 
 
Vedtak: 
Alle lederne inviterer til et gruppemøte i løpet av november. 
 

 Møteplan 2022  
30. november (møte med avdelingssjefene) 
 
Møteplan 2023 

• Januar 



   
 
 

• Februar 
• Mars 
• April 
• Mai 
• Juni 
• August 
• September 
• Oktober 
• November 
• Desember 

 
Vedtak: 
Onsdager er den dagen som passer best for flest mulig i rådet.  
Koordinator legger inn til forslag på dager og møteplan vedtas i neste møte i rådet.  
 

 Eventuelt 
Når besøke NDS (fredager 13-15). Aktuelle dager? 
Mars 2023 
 
Vedtak: 
Rådet ønsker å besøke byggeplassen gjerne i mars. Koordinator tar kontakt med 
byggeprosjektet for å bestille besøket. 
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