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Ungdomsrådet sak 19-2022  

Oppdrag og gjennomført siden sist 
 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Oppdrag utføres 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 
skal sendes inn 
 

3. Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester  
 

Viktoria 
 

4. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning Viktoria 
Planlegges et nytt 
kurs høsten 2022 
 

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

 
 
 
Olav 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 24.05.2022 

Møtedato: 15.05.2022 

Vår ref:  2022/356 
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De ønsker å høre:  
Hva er viktig for deg som pasient? 
Hva forventer vi av helsevesenet i framtiden?  

Lea 
 
 
 

6. Innlegg på seminar om samvalg 

Når? 02. november 
Hvor? Hotell i Bodø  
De ønsker å høre: Hva er viktig for deg som pasient? Ungdomsperspektiv 

 
Olav 
Lea 

7. Innlegg for medisinstudenter: 

Når? Torsdag 28. april klokka 08.00 – 08.30  
Hvor? Nordlandssykehuset sentrum, Parkveien 95 
De ønsker å høre: Hva er viktig for ungdom på sykehus?  

 
Mari-Sofie  
Danielle 

8. Dialogkonferansen i Svolvær 

Hvor: Thon hotell Svolvær  
Når: 10. og 11. mai 
De ønsker å høre om:  

• Hva er viktig for ungdom i framtidens helsetjeneste? 

• Ønsker helst at vi skal delta på hele konferansen og delta i 
gruppearbeid 

 
 
Lina 
Danielle  
 
 
 
 
 

9. Innlegg på opplæring for ansatte som jobber med barn som er 
pårørende. 
11. mai, kl. 14:30 - 14:45 

Mari-Sofie 
Trine-Lise 

10. KvIP står for Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern.  

KvIP er et nettverk av BUP akutte enheter som har som mål å sikre høy 
kvalitet i akuttbehandlingen i psykisk helsevern for barn og unge. Et 
viktig element i dette arbeidet er besøksteamet. Vi ønsker to ungdom til 
å delta på være digitale besøk den 03. mai (heldags).  

Olav  
 

11.  Et barnevennlig sykehus 

Det skal søkes midler om et 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. Det er ønskelig med en brukerrepresentant 
inn i dette prosjektet.  

 
 
Linea 
Lea 

12.  Invitasjon til å komme til Regionalt senter for spiseforstyrrelser 

Spørsmål stilt i forkant: Vi ønsker skal på: Hvordan fungerer overgangen fra 
barn til voksen på vårt felt? Vi er jo regional også slik at det er også en måte å få 
høre om de har hørt noe fra de andre ungdomsrådene på UNN, 
Finnmarksykehuset og Helgelandssykehuset om vi får levert bra tilbud  

 
 
 
 
Danielle 
Mari-Sofie  
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13. Nordland fylkeskommune har vedtatt en strategi mot ungt utenforskap 
og skal nå i gang med å utarbeide en handlingsplan for inkludering.  

I den forbindelse lurer jeg på om noen fra Ungdomsrådet ved 
Nordlandssykehuset ønsker å delta på et referansegruppemøte for delmål 4 i 
strategien som handler om at barn og unge voksne med funksjonsnedsettelser 
skal ha like muligheter til utdanning, arbeid og deltakelse. 
Referansegruppemøte er planlagt onsdag 18. mai fra den 18. mai kl. 11.00 - 
15.30 på Ramsalt hotell. (inkludert lunsj) på Ramsalt.   

 
 
 
 
 
 
Olav 
Mari-Sofie 
Linea 
 

14. Hva er viktig for deg dagen,  
09. juni.  

Denne dagen er det stands i Lofoten, Vesterålen, Nordlandssykehuset psykisk 
helse- og rusklinikken og i sentrum.  

Er det noen som ønsker å delta på dette? 

 
 
 
Mari-Sofie 
Danielle  

15. Innspill til arbeidet med digitale tjenester for aldersgruppen 12-16 år, 
https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/barn-og-unge   

Dette gjelder både på vegne av tjenester, men ikke minst: tjenester for 
ungdommen selv. Norsk Helsenett som eier Helsenorge skal undersøke hvordan 
plattformen bør være for at ungdom enkelt kan finne fram til og bruke 
tjenestene der. I den forbindelse hadde det vært fint å møte Ungdomsrådet, 
gjerne på deres møte den 31. mai for å gi informasjon om prosjektet og høre 
hva dere mener er viktig.  

 
 
 
Arbeidsutvalget 
ser på denne 
henvendelsen 

16. Konferanse om samisk ungdomshelse, Tromsø 

Starter: 05. mai 2022 kl. 10.00 
Slutter: 06. mai 2022 kl. 12.30 
Mer informasjon her: https://uit.no/tavla/artikkel?p_document_id=767624  
Målgruppe: Samisk ungdom opptil 30 år. 
 
Reise og opphold dekkes av oppdragsgiver.  

Susanne  
 
Utsatt pga for få 
påmeldte.  

17. 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 
 
Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og 
hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både 
om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner. Ved å delta på 
kurset vil du få styrket din helsekompetanse for å leve best mulig med 
sykdommen. 

Vi trenger:  
 
1) Påmeldinger 
 
2) Noen som 
ønsker å fronte 
budskapet for å få 
flere påmeldte i 
sosiale medier 
 

• Vinjar 

• Lea 

• Mari-Sofie 
 

https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/barn-og-unge
https://uit.no/tavla/artikkel?p_document_id=767624
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18. 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.  

Det kan være utfordringer med rus, helse, skole, nettverk, arbeid, familie, 
kriminalitet, seksualitet etc 

Jeg ønsker å samarbeide for å lage et ungdomspanel, bestående 
ungdomsrådene fra  sykehuset, Vestvågøy og Vågan kommune. 

Det vil være behov for «ungdommens stemmer» både nå i for-prosjektfasen, 
under en etablering og drift av et slikt team. Først vil jeg bare vite om dere tror 
det kan være lurt med et slikt «panel» som består av ungdommer fra 
ungdomsrådene?  

Eventuelt er det andre som bør delta i et slikt panel fra  andre 
ungdomsorganisasjoner? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem ønsker å 
delta på et 
innspills-møte om 
dette? 
 

19. Vi ser på om det kan være aktuelt om de vil bidra på et kurs for seks 
ungdom med MMC (ryggmargsbrokk). 

• Foredrag: En time i tidsrommet 9. juni kl. 12.00 til 13.00 

 
En eller to ungdom  
 
 

20. Videreføring og utvikling av HIPPO 

• Ønsker en representant fra ungdomsrådet med erfaringer som pasient 
barneklinikk. Alder 18-25 
 
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. 

 
 
En eller to ungdom  

21. Regionalt kompetansenettverk for spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen - et nyopprettet nettverk med første møte i 
slutten av juni 
- Honoreres av regionalt brukerutvalg, forespørsel fra Helse Nord 

Ønsker en samisk 
ungdomsrepresent
ant 

22.  Forespørsel om noen av ungdomsrådets medlemmer ønsker å være 
med å lage en film om ungdomsrådets arbeid 

 

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

Danielle og Olav 
 

  


