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Ungdomsrådet sak 32-2022 

Oppdrag og gjennomført siden sist 
 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Oppdrag gjennomføres slik det fremkommer av tabell. 

 

Bakgrunn: 
 

• Her forteller man kort om hvordan det går i prosjektene/arbeidet og bestemmer hvem som 
skal delta på hva. 

 

 

Oppdrag og gjennomført siden sist  Representant ungdomsrådet 
 

1. Arbeidsgruppe som skal se på etableringen av FACT Ung –
FACT Ung er et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år.  
 

Danielle 
Deltatt på to møter, 
prosjektsøknad er sendt inn 
 

2. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning Viktoria i arbeidsgruppen  
 
Lea holdt innlegg 29. 
september 2022 
 

3. Innlegg på seminar om samvalg 

Når? 02. november, kl. 15.00 til 16.00 
Hvor? Hotell i Bodø  

Kontaktperson: Elisabeth Sundquist, UNN 
 

 
Olav 
Lea 

4.  Et barnevennlig sykehus 

Kirsti Neset er kontaktperson.   

 

 
Linea 
Lea 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 02.10.2022 

Møtedato: 10.10.2022 

Vår ref:  2022/356 
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5. Videreføring og utvikling av HIPPO Linea 
Trine-Lise 
 

6. Regionalt kompetansenettverk for spesialisthelsetjenester til 
den samiske befolkningen  

Kontaktperson: Kari Bøchmann  

Susanne Regine Inga 
 
Møte gjennomført 22. til 23. 
juni i Bodø 

7. Regional brukerkonferanse 2022 

Leder og nestleder invitert: Deltakelse og innlegg om 10 prinsipper 
for god medvirkning. 

Danielle og Olav 

8. Samling i Tromsø for landets ledere, nesteledere og 
koordinatorer av Ungdomsråd, 22. til 23. september i Tromsø 

Danielle og Olav 

9. Arbeidsgruppe for å lage film  

 

Karoline 
Trine-Lise 
Olav 
Linea 
 

10. Ungdommens fylkesting 2022 

Helgen 18.-20.november går årets Ungdommens fylkesting av 
stabelen i Bodø. Tidsrammen er Fredag 18.november kl. 12.00 til 
søndag den 20. november kl. 15.30 

To ungdommer fra hver kommune i Nordland inviteres, helst én 
jente og én gutt.  

Overnatting på Thon Nordlys Hotell. Alle kostnader til overnatting 
og måltider dekkes av Nordland fylkeskommune. 

 
 
 
En gutt og en jente 

11. Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser skal ha et 
temamøte hvor tematikken er brukermedvirkning. 

Møtet er 17.11.22, kl. 12:30. Innlegget er på 15 minutter. De ønsker: 
Kort presentasjon av ungdomsrådet og presentert 7 prinsipper for 
gode overganger og vist til hvordan de ser for seg et samarbeid med 
ulike avdelinger på sykehuset med temaet overganger som 
eksempel. 

 
 
Ønsker: leder for 
ungdomsrådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


