
   
 
 

Referat 
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 31.08.22 
Tidspunkt: 1700-1900 
Sted: Grønland 32, Møterom Tyrifjord 1 

 
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Hanan Murad, Silje Crosby, Kaja Borgersen, Andreas Rollheim Melby (digitalt) 
 
Gjest: 
Elenor Amalie Iversen 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen 
Axel Simonsen 
Lisbeth Sommervoll 
Ulrich Spreng 
 
Forfall 
Andrine Bøe Ebbestad 
Ayse Iclal 
 

 
Saksliste: 
 

Agenda 
 
Saker 
39 Referat fra UR møtet 18.08 

 
Vedtak: 
Godkjent 
 

40 Presentasjon av ungdomsrådet 
• Medlemmene 
• Prioriterte områder 

Ungdomsrådet har tre hovedområder de ønsker å fokusere på: 
• Ungdom på voksenavdeling 
• Gode overganger 
• Første møte med spesialisthelsetjenesten 

 
 



   
 
 

41 Mål og tanker fra administrerende direktør og fagdirektør 
- Forventninger til ungdomsrådet fra ledelsen i VV 

Fra diskusjonen 
Ungdomsrådet har behov for flere medlemmer og trenger at foretaket gjør en 
ytterligere innsats for å skaffe flere medlemmer. Lisbeth og Ulrich vil ta med seg 
utfordringen med i ledergruppen. UR bør også ta kontakt med 
kommunikasjonsavdelingen for å diskutere mulige aktiviteter/plattformer. 
Videre trenger rådet bistand i komme inn i dialog med voksenavdelingene for å kunne 
bidra til å nå ungdom på voksenavdelinger. En måte å møte dette på kan være å 
benytte skjermene som står rundt på avdelingene. Informasjon her vil treffe både 
ansatte og pasienter. En annen ting som ble tatt opp erfaringer knyttet til digitale 
konsultasjoner vs fysisk oppmøte. 
Det å være ungdom i møte med ambulansetjenesten kan være mer utfordrende enn 
for voksne. Spesielt kan dette være vanskelig i forhold til PHR. Lisbeth og Ulrich 
foreslår at rådet tar kontakt med ledelsen i PHR for å diskutere hva som kan gjøres. 
Nye Drammen Sykehus er under bygging. Ungdomsrådet har fått mye informasjon i 
løpet av prosessen og det er ønske om å få til et besøk på byggeplassen til våren når 
bygningene til PHR er kommet litt lengre.  
AD og fagdirektør ønsker mer direkte kontakt med Ungdomsrådet og det er ønskelig 
at det legges opp til halvårlige møter. 
 

42 Nye retningslinjer 
 
Fra diskusjonen 
Nye retningslinjer fra HSØ for ungdomsrådene ble gjennomgått i møtet. Det bes i de 
nye retningslinjene om at foretakene lager egne mandat med utgangspunkt i disse. I 
neste møte går vi igjennom dagens mandat og vurderer behov for endring i forhold til 
de nye retningslinjene. 
 

43 Status saker 
 

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

Fra diskusjonen/vedtak 
Status i forhold til overganger er ukjent. Sjekkes opp og tas opp i neste møte. 
Workshop vedrørende skjema for digital hjemmeoppfølging av ungdom med epilepsi 
tas i neste møte i rådet. 
Ungdomsrådet ønsker å bidra til kunnskap på voksenavdelingene gjennom å lage en 
video som kan brukes i internundervisning. Hanan lager en rutine for 
videoproduksjonen og sender til alle. Kurt klipper innslagene sammen. 

http://www.vestreviken.no/


   
 
 

Det er ønskelig å invitere ledelsen for PHR til møtet i ungdomsrådet i november for å 
diskutere hvordan Ungdomsrådet kan bistå i å gi de ansatte kunnskaper i det å møte 
ungdom. 
Etter at innkallingen ble sendt ut er det innkommet brev fra FFO i forhold til samling 
for ungdomsrådene i Viken i 2023. De ber om innspill på innhold, organisering og 
frekvens. Dette tas opp på neste møte i UR. 
 

44 Møteplan 2022 - Ungdomsrådet 
31. august, 21. september, (fellesmøte med BU 25. oktober) og 30. november 
 
Fra diskusjonen 
Silje har problemer med møtedager på onsdager og torsdager ut året. 
Neste møte blir derfor TIRSDAG 27. september.  
Evnt endring av møtedag for møtet i november tas på neste møte. 
 

 Eventuelt 
 
Nytt medlem 
Elenor Amalie Iversen deltok som gjest på møtet og tas opp som nytt medlem av 
Ungdomsrådet.  
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