
   
 
 

Referat 
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 27.09.22 
Tidspunkt: 1700-1900 
Sted: Grønland 32, Møterom Tyrifjord 1 

 
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Andreas Rollheim Melby (digitalt), Ayse Iclal, Hanan Murad (digitalt), Silje 
Crosby, Kaja Borgersen (digitalt), Elenor Amalie Iversen 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen 
Axel Simonsen (digitalt) 
 
Innledere 
Turi Nestegård, barnepoliklinikken (sak 51/22) 
 
Gjest 
Hedda Vågårøy 
 
Forfall 
Andrine Bøe Ebbestad 
 

 
Saksliste: 
 

Agenda 
 
Saker 
45/22 Referat fra UR møtet 31.08 

 
Vedtak: 
Godkjent 
 

46/22 Oppfølging av møtet 31.08 
 
Fra diskusjonen: 
Ungdomsrådet er veldig fornøyd med møtet med AD og MD og ser frem til å ha 
regelmessig dialog med ledelsen. 
 

47/22 
 

Innkommet post 
• Risikovurdering av tilstedeværelse sosiale medier 
• Foreløpig protokoll BU  
• Ønske om brukerrepresentasjon  



   
 
 

o 3. november og 1. desember. Eiendomsplan PHR.  
o Innlegg 10-30 minutter i FSU (fysisk møte 9. desember). Tema 

Informasjon som treffer målgruppen.  
o Deltakelse i arbeidsgruppe “Søsken som pårørende” 
o Kalibreringkonferanse om dialogbasert inntak mellom BUPA og 

kommunene. Representant i programkomite og planlegging i tillegg til 
innlegg på konferansen.  Oppstart uke 43/44. 

Vedtak: 
Risikovurdering av tilstedeværelse sosiale medier 
Sosiale medier er en viktig arena for å få tak i befolkningen og også ungdommen. 
Ungdomsrådet støtter seg på administrasjonens vurderinger og tenker ikke det er 
nødvendig med eget avsnitt i risikovurderingen. 
 
Foreløpig protokoll BU  
Tas til orientering 
 
Ønske om brukerrepresentasjon 3.11 og 1.12. Eiendomsplan PHR.  
Hanan og Kaja representerer UR 3. 11 og Ayse deltar 1.12 
 
Innlegg 10-30 minutter i FSU (fysisk møte 9. desember). Tema Informasjon som treffer 
målgruppen.  
Silje og Kaja representerer UR i samlingen. Det forutsettes at det er mulig å 
gjennomføre innlegget før kl 1300. 
 
Deltakelse i arbeidsgruppe “Søsken som pårørende” 
Ayse og Hanan representerer UR i arbeidsgruppen. Rådet ønsker å få tilsendt 
mandatet så snart som mulig. 
 
Kalibreringskonferanse om dialogbasert inntak mellom BUPA og kommunene. 
Ungdomsrådet har dessverre ikke kapasitet til å delta på denne konferansen.  
Rådet ønsker gjerne å bidra inn i prosjektet dialogbasert inntak der det er relevant og 
ønskelig. 
 

48/22 Nye retningslinjer 
Hva betyr de nye retningslinjene for oss? 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet mener at de nye retningslinjene i all hovedsak bør legges til grunn for 
revidert mandat for Ungdomsrådet i VV.  
 
Det er imidlertid noen utfordringer blant annet i forhold til hvor lenge ungdom kan 
sitte i rådet. Pr i dag foreligger det ikke annen avgrensing enn aldersgrensen. Dette 
bør være tilstrekkelig. En iverksettelse av grense for funksjonsperiode på seks år kan 
medføre at viktig kompetanse mistes. I motsetning til for brukerutvalget er 
rekruttering av ungdom et problem.  
 
 



   
 
 

49/22 Konferanse i regi av FFO i 2023 
Diskusjon og innspill til FFO. Ønsker vi en eller to samlinger/når/hvordan 
innhold, organisering og frekvens 
 
Vedtak: 
UR ønsker en samling for ungdomsrådene i Viken velkommen. Det burde holde med 
en samling i året. Samlingen bør være fredag-søndag.  
Det foreslås at det settes ned en programkomite med deltakere fra alle 
ungdomsrådene. Samlingen bør gjennomføres enten mars eller september/oktober og 
stedet må være et sted hvor det er god kollektivtrafikk. Aktuelle tema kan være: Bli 
kjent, sosialt samvær, hvordan være brukerrepresentant, hvordan medvirker, 
medvirkning via sosiale medier, hvordan nå frem med et budskap 
 

50/22 Status saker 
 
Handlingsplan 

− Overganger 
− Ungdom på voksenavdeling 
− Første møte med spesialisthelsetjenesten 
− Ungdomssidene på www.vestreviken.no 

Fra diskusjonen 
Det er ønskelig med mer involvering fra alle medlemmer i rådet for å nå målene. Vi 
ønsker å etablere en arbeidsgruppe for hvert av områdene som er definert i 
handlingsplanen med hver sin leder for å få litt mer fokus på arbeidet 
 
Arbeidsgruppene 

Overganger inkl revidering av 
retningslinjene 

Hanan (leder) 
Ayse 
Silje 

Ung på voksenavdeling Ayse (leder) 
Hanan 

Første møte med spesialist-
helsetjenesten 

Elenor (leder) 
Kaja 
Silje 

Egne nettsider Silje (leder) 
Hanan 
Andreas 

Kurt lager en mal for referat etc i disse arbeidsgruppene. 
 

51/22 Workshop epilepsiprosjektet 
Innledes og ledes av prosjektleder Turi Nestegård, Barnepoliklinikken. Fokus i dette 
møtet er på spørsmålene som ungdommene må svare på hjemmefra. 
 
Fra diskusjonen 
Ungdomsrådet hadde en workshop med formål å finne gode løsninger for ungdom i 
forhold til epilepsiprosjekt. Resultat av workshopen er summert på gule lapper og 
overlevert prosjektleder.  
 

http://www.vestreviken.no/


   
 
 

52/22 Møteplan 2022 - Ungdomsrådet 
31. august, 21. september, (fellesmøte med BU 25. oktober) og 30. November. 
 
Fra diskusjonen 
Ungdomsrådet er bedt av BU om å komme med innspill på dagsorden på fellesmøtet i 
november. Ungdomsrådet ønsker at det i dette møtet blir informert om endringen i 
arbeidsform ved etablering av arbeidsgruppene. Det er også ønskelig med 
representasjon fra BUs medlemmer i disse gruppene og dette ønsker vi å diskutere. 
Ellers er det ønskelig å få en kort orientering om emner som BU mener er viktig. 
 
 

53/22 Eventuelt 
 
Kontaktinformasjon 
Kurt sender ut oppdatert liste med telefonnumre og mail til alle. 
 
ID – kort 
Flere ønsker ID-kort. Dette for å kunne identifisere seg ved besøk ved representering 
av rådet blant annet på Blakstad og andre behandlingssteder. Kurt sjekker opp og 
legger en plan for utstedelse av kort. 
 
Parkering 
Det er ikke tilfredsstillende at det ikke er mulig å parkere ved møtelokalet. Dette er 
ikke inkluderende. På kveldstid står plassene uansett ledig, slik at det bør være mulig å 
få til en ordning hvor rådsmedlemmene kan benytte de ledige plassene. Spesielt for 
rullestolbrukere er det vanskelig å finne parkeringsplasser andre steder. I tillegg er det 
kanskje spesielt for ungdom ikke så lett å legge ut for parkering på flere hundre kroner 
for hvert møte. Dette må administrasjonen finne en løsning på. 
 
Årsplan 
Oppdatert årsplan følger vedlagt. Alle har ansvar for at egne aktiviteter blir lagt inn. 
 

  
 
  



   
 
 
Vedlegg 

Sak 51/22 Gule lapper fra workshop. 
 

  



   
 
 
Sak 53/22 Rullert årsplan 
Det er viktig at alle gir tilbakemelding til Kurt om aktiviteter de er med på. 

 Rådsmøter saker 
 

Andre møter/representasjon 

Januar 26. januar 
Utviklingsplan 2035  
Nye retningslinjer/mandat  
Info om FACT ung  
Handlingsplan  
Årsrapport, diskusjon 
Team brukermedvirkning 
  

  

Mars 23. mars 
Valg av leder/nestleder  
Årsmelding, vedtak 
Arbeidsform  
Sosiale medier  
FACT Ung  
  

 

April 27. april 
Møte med avdelingssjefene  
Barnesporet 
Overganger – sjekklister og retningslinjer 
Valg av Kaja og Hanan til styringsgruppe 
FACT UNG 
  

  

Mai 22. mai 
Handlingsplan 
Erfaringer fra FFO samlingen 
Helgesamling VV 
Workshop kontinuerlig forbedring 
Innlegg introkurs nye helsefagarbeidere 
Digital hjemmeoppfølging - barn epilepsi 
Deltakelse møte ungdom med overvekt 
Ledersamling BUPA 

Samling FFO 20.-22. mai 
Nesten alle deltok på samling på Scandic 
hotell, Asker i helgesamling for alle 
ungdomsråd i Viken. 
 
FACT Ung styringsgruppe 
Kaja og Hanan deltar i styringsgruppen 
3.,4. og 5.mai 
 
  

Juni Ungdomshelse Workshop – egne sider for 
ungdom på www.vestreviken.no 
Faglig samarbeidsutvalg barn og unge 
Ny nettside for pårørende 
Leder og nestledersamling UR - Tromsø 
Nytt medlem i UR 
 

Workshop KF 8. juni 
Ayse deltok fra UR i workshop om 
kontinuerlig forbedring 
 
Ledersamling BUPA 9. juni 
Silje deltok i samling for nivå 4 ledere i 
BUPA  
 
Overvekt barn/unge 
Ayse deltok på planleggingsmøte 14. Juni 
om tilbud for barn og ungdom med 
overvekt på BS 
  

http://www.vestreviken.no/


   
 
 

August 
  

18. august 
Innlegg introduksjonsuke – nye 
helsefagarbeidere 
Helgesamling 
Status handlingsplan 
Elæringskurs sikkerhetsplan 
Planlegging av møte med AD 
  
31. august 
Møte med AD og fagdirektør 

Workshop elæring sikkerhet 
Silje: deltakelse workshop 19.08 
elæringsprogram sikkerhet 

September 21. september 
Workshop – digital hjemmeoppfølging 
barn med epilepsi - spørsmålskjema 
Nye retningslinjer 
Risikovurdering av å være på FB og Insta 
Eiendomsplan PHR 
Arbeidsgruppe “Søsken som pårørende” 
Innlegg FSU “Informasjon som treffer 
målgruppen” 
Kalibreringkonferanse om dialogbasert 
inntak mellom BUPA og kommunene. 
Representant til programkomite 
FFO konferanse UR 2023 

Introkurs helsefagarbeidere 1.september 
Silje: presentasjon av UR  
 
FACT ung 13. og 14.  
Hanan og Kaja deltok i 
styringsgruppemøter 
 
FSU Barn og unge 16.9  
Kaja og Silje deltok i utvalget 

Oktober 25. oktober 
Felles møte med Brukerutvalget 

  

November 30. november 
Møte med avdelingssjefene 

Eiendomsplan PHR  
Hanan og Kaja deltar i prosjektmøte 3.11 
 

Desember  FSU Barn og unge 9.12 
Kaja og Silje deltar 
 
FACT ung 6. og 7.12  
Kaja og Hanan deltar på 
styringsgruppemøter 
 
Eiendomsplan PHR  
Ayse deltar i prosjektmøte 1.12 
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