
Referat fra møte om Trygge uteområder 

 

Deltok:  

Fred Inge Skjærum (Beredskapsleder Porsgrunn kommune)  

Kjersti Pedersen (Porsgrunn brannvesen) 

Stine Ødegaard (Helsestasjon for ungdom) 

Berit Spange (Overgrepsmottaket) 

Liv Tvegård Kjørholt (Psykososialt kriseteam) 

Ingrid Kåss (Politiråd Porsgrunn kommune) 

Silje Storemyr Andersen (Politi) 

Roy Madsen (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge) 

Thorstein Fåne (USN) 

Daiva Baukiene (USN) 

Lene Marie Realfsen (USN) 

Michael Melbye (Studentsamfunnet i Grenland) 

Karoline Strømnes (Studentsamfunnet i Grenland) 

Ola Heimdal (Fadderstyret) 

Victor Rodvang (Fadderstyret) 

Josefine Lamø (Studentdemokratiet) 

 

1. Beredskapsleder Porsgrunn kommune 

Beredskapsteamet i kommunen arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap, de 

utarbeider beredskapsplaner og har ulike øvelser. Skjer det hendelser som krever varsling til 

innbyggerne i kommunen vil alle med registrert bostedsadresse i Porsgrunn kommune motta 

SMS, man kan også høre beskjeden via P1 eller Radio Grenland. Beredskapsleder informerer 

om at man ved mistanke om Covid-19 skal ringe fastlege for testing. Har man ikke fastlege i 

kommunen eller i nærområdet så kan man ringe legevakten på 116117. Legevakten har egen 

lege tilgjengelig for studenter som ikke har registrert bostedsadresse i kommunen. Nå som 

oppstarten ved USN er her understrekes det viktigheten av å registrere alle deltagere på 

arrangementer. Hvis man vet om noen som bryter karanteneregler så kan man varsle 

kommuneoverlegen om dette. 

 

2. Porsgrunn Brannvesen 

Brannvesenet har fokus på studenter da dette ofte er en gruppe som flytter alene for første 

gang. Det er viktig at man gjør seg kjent med hvor røykvarsler, brannslange, brannstige og 



evt annet utstyr befinner seg der man bor. Leier man hybel er det huseier som er ansvarlig 

for at nødvendig utstyr er tilgjengelig og fungerer. Har man spørsmål kan man ta kontakt 

med brannvesenet på Facebook ved å søke opp Porsgrunn brann- og feiervesen.  

 

3. Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjonen finner man i området ved rådhuset og biblioteket. Ordinær åpningstid er 

mandag 12.00-18.00 og torsdag 12.00-17.00. På grunn av Covid-19 må man nå bestille time i 

forkant av besøket. Helsestasjon har fokus på seksuell, fysisk og psykisk helse. På 

helsestasjon arbeider helsesykepleiere, lege og jordmor. Dette er et gratis tilbud til ungdom 

opp til 23 år. Man kan ta kontakt ved å søke opp Helsestasjon for ungdom Porsgrunn via 

Facebook eller Instagram. 

 

4. Overgrepsmottaket 

Overgrepsmottaket holder til på Skien helsehus og dekker hele Telemark. Her kan alle som 

har blitt utsatt for seksuelle overgrep komme. Dette er et gratis tilbud for alle fra 14 år og 

opp. På overgrepsmottaket arbeider det sykepleiere og lege. Du vil få råd, veiledning og de 

kan foreta undersøkelser. De sikrer spor og hvis man har blitt utsatt for seksuelt overgrep så 

er det viktig at man kommer direkte til overgrepsmottaket uten å dusje/vaske seg på 

forhånd, dette for å kunne sikre spor best mulig. Man må først ringe legevakta på 116117 

også setter de deg i kontakt med overgrepsmottaket. Overgrepsmottaket er tilgjengelig hele 

døgnet. For mer informasjon kan du søke opp Overgrepsmottaket i Telemark på Facebook 

eller lese mer på kommunen sine nettsider. 

 

5. Psykososialt kriseteam  

Psykososialt kriseteam bistår hovedsakelig ved brann, død, selvmord og forsvinning. De skal 

være en støtte for de utsatte. Det er legevakten som sender henvendelser videre til 

psykososialt kriseteam og de er tilgjengelig 24/7. psykososialt kriseteam bistår som regel de 

første dagene etter hendelsen, men hvis det er behov kan man få oppfølging i inntil 6-8 uker 

etter hendelsen har skjedd. Det er kun ansatte fra kommunen som kan sitte i teamet, disse 

har i tillegg andre jobber på dagtid. 

 

6. Politiråd 

Dette er et formelt samarbeid mellom politiet og kommunen hvor ordfører i kommunen er 

leder. Dette er et informasjonsorgan som har fokus på blant annet forebyggende arbeid og 

trygge utemiljøer. Av og til holdes det møter sammen med politirådet i Skien.  

 

7. Grenland Politistasjon, Sør-Øst politidistrikt 

Politistasjonen er lokalisert på Myren i Skien. Politiet er tilgjengelig 24/7 og man kan 

kontakte politiet på to ulike telefonnummer. Er man i en nødsituasjon ringer man 112 og for 

andre henvendelser kan man ringe 02800. har man enklere anmeldelser så kan disse meldes 

på politiet sine nettsider, for mer alvorlige anmeldelser så kan man ringe eller avtale time for 

et møte. Politiet ønsker en oversikt over ulike arrangementer på campus slik at de er klar 

over at det skjer noe her og de har da også mulighet til å ta en tur innom. 

 

8. Universitetet i Sørøst-Norge 

Alle utenlandske studenter som er tilbake etter opphold utenfor Norge ringes opp av USN. 

USN har en egen beredskapsgruppe som arbeider med Covid-19, studenter kan nå 

beredskapsgruppen på korona@usn.no hvis de har spørsmål. Underveis i møte kom det opp 

mailto:korona@usn.no


spørsmål knyttet til studenter som sitter i karantene og har behov for hjelp til for eksempel 

handling av mat, hva kan disse gjøre? Campusstyret tilbudte seg å få videresendt slike 

henvendelser slik at de kan bistå. 

 

Det er studentsamfunnet i Grenland (SiG) som står for kveldsarrangementene i oppstartsuka 

og Fadderstyret arrangerer aktiviteter på dagtid. SiG skal ha arrangementer på Studenthuset 

Fabrikken hver kveld i oppstartsuka. De følger de nasjonale retningslinjene, har fokus på 

ekstraansatte, det er ikke dansegulv, det er bordservering og alle gjester blir registrert. Noen 

av arrangementene er delt opp etter fakultet. Fadderstyret har aktiviteter på dagtid og disse 

deles også opp fakultetsvis. Campusstyret er for tiden ikke fulltallig og vil bistå der de trengs. 

De jobber også med ulike saker utover i skoleåret og har stort fokus på psykisk helse. 

Studentsamfunnet i Grenland, Faddertsyret og Campusstyret kan man finne ve då søke de 

opp på Facebook og Instagram. 


