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Ungdomsrådet sak 26-2022  

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. 

• Bolk om hvordan det har gått med oppdragene siden sist 
 

 

Oppdrag og gjennomført siden sist  Representant ungdomsrådet 
 

1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykelig overvekt hos barn og 
unge.  
 

Sarah  

2. 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 
 

3. Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester  
 

Viktoria 
 

4. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning Viktoria 
Planlegges et nytt kurs 29. 
september som er fullt.  
 

5. Konferanse om samhandling/samarbeid  
Når? 09. juni 
Hvor? Fru Haugans hotell Mosjøen 
 

Olav 
Lea 
 
Hvordan gikk det? 
 

6. Innlegg på seminar om samvalg  
Olav 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 08.09.2022 

Møtedato: 15.09.2022 

Vår ref:  2022/356 
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Når? 02. november, kl. 15.00 til 16.00 
Hvor? Hotell i Bodø  
De ønsker å høre: Hva er viktig for deg som pasient? 
Ungdomsperspektiv 
*Honoreres av UNN. 

Kontaktperson: Elisabeth Sundquist, UNN 

Lea 

7.  Et barnevennlig sykehus 

Prosjekt med tittel «et barnevennlig sykehus». Handler i stor grad 
om å sikre god informasjon til barn og ungdom og å hindre tvang, f. 
eks ved blodprøvetaking. Prosjektet har fått penger.  

Kirsti Neset er kontaktperson.   

 
 
Linea 
Lea 

8. Diagnoseuavhenging ungdomskurs 

2- dagers lærings- og mestringskurs for ungdom og unge voksne. 
Kurset er for ungdommer/unge voksne mellom 16- 25 år, med 
langvarige helseutfordringer. Helseutfordringene kan være både 
somatiske sykdom og psykisk helse og rus problematikk. 

Dato: 3. oktober 2022 til 4. oktober 2022 
 

Vi trenger:  
 
1) Påmeldinger 
2) Noen som ønsker å fronte 
budskapet for å få flere 
påmeldte i sosiale medier: Vinjar  
Lea og Mari-Sofie - Gjennomført 
 
 

9. Forprosjekt Fact-Ung for kommunene Moskenes, Flakstad, 
Vest-Vågøy og Vågan. 

Svært kort fortalt er et Fact-Ung team et tverrfaglig team som skal 
hjelpe ungdom mellom 12-25 år som har behov for hjelp over tid og 
fra flere tjenester. Ønsker innspill fra Ungdomsrådet 

Vinjar 
Danielle 
Lea 
 
Møte 22. august kl. 15.30 til 
16.00.  
 

10. Videreføring og utvikling av HIPPO 

Ønsker en representant fra ungdomsrådet med erfaringer som 
pasient barneklinikk. Vi har månedlige møter i prosjektet og 
brukerrepresentant vil regne med å delta på et par møter i året og i 
tillegg få referat fra avviklede møter. 

 
Linea 
Trenger en til  
 

11. Regionalt kompetansenettverk for spesialisthelsetjenester 
til den samiske befolkningen  

Dette er et nyopprettet nettverk med første møte i slutten av juni - 
Honoreres av regionalt brukerutvalg, forespørsel fra Helse Nord.  
*Honoreres av Helse Nord 
Kontaktperson: Kari Bøchmann  

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

12. Presentasjon for ledergruppen, 07. juni 
Presentasjon av ungdomsrådets hovedsaker, etter 
helgesamlingen. 

Danielle og Olav 
Gjennomført 



 

Ungdomsrådet 26/22                            Møtedato:   15. september 2022                                                           3 

13. Regional brukerkonferanse 2022, Leder og nestleder invitert: 
Deltakelse og innlegg om 10 prinsipper for god medvirkning.  

Danielle og Olav 

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

Danielle og Olav 

15. Innlegg for Helsedirektoratet 24.august om ungdomsrådet 
og ungdomsrådets arbeid 

Lea og Olav 
Gjennomført 

16. Nasjonal konferanse for BUP CL nettverket i landet 

Her ønsker vi gjerne en eller to ungdom til å holde innlegg 
enten 22. eller 23- september 2022. Mer informasjon i møtet 

To ungdom 

17. Helseinnovasjonsuka - tirsdag 27. september kl. 09:00 til 
15:45 workshop Tema samskaping av digitale 
helsetjenester. Les mer her: 
https://www.inovacare.no/program/workshop 

En ungdom 
Flere deltakere fra 
brukerutvalget deltar. 
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