
 
 
Hva er ungdomsrådet? 
Ungdomsrådet er en gruppe ungdom i alderen 12-25 år som skal 
bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved 
helseforetaket – på ungdoms premisser og som skal fremme 
synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet 
for unge brukere 
 
Hvem er med i ungdomsrådet? 
Ungdomsrådet har representasjon fra somatikk, inklusive 
habilitering og fra barne- og ungdomspsykiatri og med alder fra 
tidlig tenårene til tidlig i tjueårene. Geografisk består rådet av 
medlemmer fra alle lokalsykehusområder i Vestre Viken 
helseområde. 
 
Hva har vi gjort i 2018? 
Ungdomsrådet har hatt ni møter i 2018 og hatt mye kontakt med 
avdelinger som har barn og ungdom som pasienter. Blant annet har medlemmer av rådet 
deltatt på ledermøter og andre personalsamlinger og fortalt om hva ungdom trenger. Vi har 
fått tilbakemelding på at tilbakemeldingene brukes i utvikling av tjenestene fremover. 
 
Ungdomsrådet har vært med i utvikling av pasientundersøkelse for barn og ungdom som 
pasienter. Nå er det kun pårørende som blir spurt. Undersøkelsen blir klar våren 2019. 
 

Avdelingene har mange saker de ønsker 
å drøfte med rådet og en av dem har 
vært etablering av pakkeforløp for 
psykisk helse. Her har rådet medvirket i 
at alle som blir lagt inn vil rutinemessig 
få en innkomstsamtale først med bare 
ungdom og behandler alene.  Dette er 
også viktig å få til for ungdom på andre 
avdelinger og rådet ønsker å jobber for 
det i 2019. 
 
Videre er representant for 

ungdomsrådet med i brukerutvalget for Nytt Vestre Viken Sykehus.  
 
Vestre Viken har fått i oppdrag fra Helse Sør-øst og arrangere den første felles samling for 
alle ungdomsråd i regionen og rådet har jobbet en god del med dette. Samlingen blir 
arrangert første helgen i februar 2019. 
 
Rådet har også vært delaktig i arbeidet med overgang fra ungdom til voksen og bidratt i 
utvikling av sjekklister for hva som er viktig når en overføres mellom avdelinger. Dette har 
vært et arbeid som de har jobbet med store deler av året. 
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Rådet har også medvirket i etablering av et 
eget ungdomsrom på barneavdelingen i 14. 
etasje, som inneholder ulike spill men også 
mulighet for bare å chille eller møte andre 
ungdommer. 
 
Rollen som brukermedvirker er ofte 
utfordrende for alle og det er viktig med 
opplæring i hva dette betyr både i form av 
muligheter, rettigheter og plikter. Vi er glade 
for at rådet sammen med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har fått laget et kurs i jobb 
som brukermedvirker i ungdomsråd og arrangerte det første i desember. 
 
Har du lyst til å komme i kontakt med oss?  
 
Skriv enten til ungdomsraadet@vestreviken.no eller ta kontakt på ungdomsrådets side på 
Facebook: Ungdomsrådet Vestre Viken 
 
 
Hilsen Ungdomsrådet i Vestre Viken 
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