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Ungdomsrådet sak 04-2022  

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.  
 
 

Oppdrag og gjennomført siden sist  Representant 
ungdomsrådet 
 

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

Sarah  

2. Diagnoseuavhenging kurs for ungdom Blir felles regionalt kurs 3. 
til 04. oktober.  
Marie og Nikolai 
 

3. 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 
 
 
 

4. Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester  

 

Viktoria 
Tilbakemelding: Deltatt på 
møte 26.01.2022. Må 
virkelig skryte av gjengen, 
godt reflektert og stresser 
ikke gjennom ting.  Tove 
skal ha MYE ros for måten 
hun inkluderer og legger 
opp møter. 
 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 24.03.2022 

Møtedato: 31.03.2022 

Vår ref:  2022/356 
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5. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning Viktoria 
Planlegges et nytt kurs 
høsten 2022 
 

6. Konferanse om samhandling/samarbeid  

Når? 09. juni 
Hvor? Fru Gaugans hotell Mosjøen 
De ønsker å høre:  

• Hva er viktig for deg som pasient? 

• Hva forventer vi av helsevesenet i framtiden?  

 

 
En ungdom 

7. Innlegg på seminar om samvalg 

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

 
To ungdommer 

8. 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?  

 

 
En eller to ungdommer 

9. 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 

 

 
En eller to ungdommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


