
 

 

Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Innkalling til møte i Ungdomsrådet 02. desember 2021 
Sted: Møterom i Panorama kafé, 9. etasje på Nordlandssykehuset i Bodø 

Tidspunkt: 15:30 til 18:30  

Sakspapirer: Legges ut på nett, lenke her.   

 
Deltakere: Til stede  Meldt 

forfall 

Marie Dahlskjær  Leder   

Lars-Herman Nordland  Nestleder   

Sofie Jonette Berg    

Viktoria Linea Høybakk    

Sarah Gjerstad    

Danielle Johanna Hansen    

Bendik Laumann Vedal    

Susanne Regine Inga    

Mathias Klæboe    

Trine-Lise Antonsen    

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator   

Kirsti Jørgensen Psykisk helse- og rusklinikken  X 

Marianne Sivertsen Psykisk helse- og rusklinikken   

Tone Johnsen Kontaktperson Medisinsk klinikk   

Silje Hageengen Lundeng Kontaktperson Barneklinikken  X 

Elinor Carlsson Enhetsleder enhet for rehabilitering, habilitering 

og kliniske servicefunksjoner 

  

Barbara Stenvall Erfaringskonsulent/prosjektleder Regional 

kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse 

  

 

Saksliste 

 

36/2021 

37/2021 

38/2021 

39/2021 

40/2021 

41/2021 

42/2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjenning av referat møte 02. november 2021 

Presentasjon av sosionomtjenesten 

Tilbakemeldinger undersøkelse erfaringskonsulenter  

Oppdrag og gjennomført siden sist 

Evaluering av perioden/råd til nytt Ungdomsråd 

Eventuelt 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-2-desember-2021?arrId=0
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Saksnr.  Saksfremstilling Vedlegg 

36/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Innstilling til vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

37/2021 Godkjenning av referat møte 02. november 2021 

 

Innstilling til vedtak:  

Referat fra møtet 02. november 2021 godkjennes.  

 

Vedlegg 1  

38/2021 Presentasjon av sosionomtjenesten 

 

Presentasjon av sosionomtjenesten ved Elinor Carlsson.  

 

Innstilling til vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for presentasjonen. 

2. Ungdomsrådet har følgende innspill:  

Elinor Carlsson,  

Enhetsleder enhet 

for rehabilitering, 

habilitering og 

kliniske 

servicefunksjoner 

 

 

39/2021 Tilbakemelding spørreundersøkelse erfaringskonsulenter 

Nordlandssykehuset 

 

Barbara Stenvall, Erfaringskonsulent/prosjektleder går gjennom 

tilbakemeldingene fra erfaringskonsulentene ved Nordlandssykehuset 

og deres ledere.  

 

Innstilling til vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for presentasjonen. 

2. Ungdomsrådet har følgende innspill: 

 

Barbara Stenvall, 

Erfaringskonsulent/

prosjektleder, 

Regional 

kompetansetjeneste 

for arbeid og 

psykisk helse  

40/2021 Oppdrag og gjennomført siden sist 

 

Oppdrag og gjennomført siden sist Representant 

ungdomsrådet 

 

1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om 

sykelig overvekt hos barn og 

unge.  

 

Sarah, prosjektet går 

fint. Ingen møter siden 

sist.  

2. Arbeidsgruppe: Prosjekt om 

overganger, psykisk- helse og 

rusklinikken. Arbeid med brosjyre  

 

Danielle, Lars Herman 

og Kirsti  

 

Innspill til brosjyre: 

▪ Brosjyren må 

være universelt 

utformet – tenk 

på kontraster 
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▪ Litt liten skrift 

side 3 

▪ Mye tekst 

▪ Bra med egne 

notater-felt 

▪ Når det er QR-

kode trenger 

ikke all teksten 

å stå 

▪ Snakkeboblene 

er kjempebra: 

Det er her den 

viktige 

informasjonen 

bør stå 

 

 Denne 

brosjyren 

burde også 

være for 

somatikken.  

 

3. Diagnoseuavhengig kurs for 

ungdom 

Nikolai og Marie 

 

Skal ha møte i slutten 

av november. Nikolai, 

Marie og Jorunn skal 

ha et møte i neste uke 

hvor fokuset er 

hvordan nå ut til 

ungdom. Har vært 

noen utfordringer med 

å nå «voksensiden» 

knyttet til kurset.  

 

 

4. Arbeidsgruppe 

spesialisthelsetjenester samisk 

befolkning  

 

Susanne Regine 

 

Har heldagsmøte på 

fredag, her skal 

handlingsplanen for 

spesialisthelsetjenester 

den til samiske 

befolkningen 

ferdigstilles.  

 

Har vært på besøk på 

Árran, det lule-

samiske senteret, for å 
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få en bedre forståelse 

av hva som må til.  

 

5. Brukerpanel Helsedirektoratet, 

i prosjektet «Alvorlig sykt barn, - 

barn og unge med sammensatte 

behov» som har som oppgave å 

lage bedre tjenester for barn og 

unge 

 

Danielle 

6. Fagråd Helse Nord pasient- og 

pårørendeopplæring  

 

Marie 

 

Ikke vanlig møte siden 

sist, vanskelig å 

tilrettelegge for 

deltakelse med møte 

på kveldstid  

 

 

7. Arbeidsgruppe som skal se på 

etableringen av FACT Ung – 

FACT Ung er et tilbud for 

ungdom fra 13 til 24 år. Tanken 

bak aktivt oppsøkende 

behandlingsteam (ACT/FACT-

team) er at behandling flyttes ut 

av kontor og institusjon til 

brukerens hjem og nærmiljø). Det 

er ønskelig å ha med 

ungdomsrepresentanter inn i 

prosjektet allerede fra start, og 

sender derfor en henvendelse til 

deg angående dette. Her vil vi gå 

igjennom mandatet og lage en 

videre fremdriftsplan.  

 

Danielle 

 

 

 

 

 

8. Innspill til tema 

brukermedvirkning Strategisk 

Utviklingsplan  

 

Marie deltatt i møte 

med leder og nestleder 

i Brukerutvalget. 

Innspill til møtet:  

 

▪ Eget kurs for 

ungdom/unge 

voksne i 

brukermedvirk

ning  

▪ Eget møte med 

ungdomsorgan

isasjonene/bru
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kerorganisasjo

nene  

 

9. Brukerpanel digitale pasient- og 

samhandlingstjenester  

 

Viktoria  

 

Ikke hørt noe enda.  

10. Prosjektgruppe kurs 

brukermedvirkning 

 

Viktoria 

 

Kurs skal 

gjennomføres tirsdag 

09. november.  

 

11. Forespørsel om foredrag 3. 

desember, kl. 08:15 til 09:45 

 

 

 

Lars Herman 

 

12. Invitasjon til å delta på møte med 

ledere og koordinatorer 

Ungdomsråd: Dele våre 

erfaringer ved bygging av nye 

sykehus 

Tidspunkt: Mandag 29. 

november kl. 18:30 – 20:30 

 

Marie og Sissel 

13. Møte med regionalt 

Brukerutvalg 11. november 

 

Marie 

14. Regionalt brukerutvalg oppnevner 

Marie Dahlskjær til å sitte i 

regional arbeidsgruppe som 

skal arbeide med 

behovsanalysen til anskaffelse 

innen tverrfaglige spesialiserte 

somatiske habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester. 

Marie  

15. Regionalt Brukerutvalg oppnevner 

Susanne Regine Inga som 

ungdomsrådsrepresentant til 

nettverk for 

selvmordsforebygging i Helse 

Nord.  

 

Susanne Regine  

 

16. Innlegg 

Pasientsikkerhetskonferansen 

2022 

Sarah  

Marie 
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Innstilling til vedtak: 

 

41/2021 Evaluering av perioden/råd til nytt Ungdomsråd 

 

• Tilbakemeldinger om perioden 

• Hvilke råd har dere til det nye ungdomsrådet? 

 

Innstilling til vedtak: 

 

 

42/2021 Eventuelt 

 

Innstilling til vedtak: 

 

 

 

Siden sist i bilder 
 

 

 


