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Ungdomsrådet sak 14-2023  
Oppdrag og gjennomført siden sist 
 

 

 

Innstilling til vedtak: 
Oppdrag gjennomføres slik det fremkommer av tabell. 
 

Bakgrunn: 
 

Oppdrag og gjennomført siden sist Representant 
ungdomsrådet 
 

1. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning 
 

Viktoria  

2. Et barnevennlig sykehus Kontaktperson: Kirsti Neset  Linea 
Lea 
Gjennomført møte med 
barneklinikken 24.10.22 
 

3. Videreføring og utvikling av HIPPO Kontaktperson: Stine 
Hamlot 

Linea 
Trine-Lise 
 

4. Regionalt kompetansenettverk for 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 
Kontaktperson: Kari Bøchmann  

Susanne Regine Inga 
 

5. Brukerrepresentant til kurs for ungdom med nedsatt 
hørsel Forventet arbeidsmengde: Planleggingsmøter. Kan 
gjennomføres digitalt.  

Mari-Sofie 

6. Innlegg for leger i spesialisering  

26.04 kl. 08.00 – 08.30 Hva er viktig for ungdom på sykehus? ved 
representant fra Nordlandsykehusets Ungdomsråd. 

Kontaktperson: Sissel  

 
 
Ønsker en eller to ungdom 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 09.03.2023 

Møtedato: 16.03.2023 

Vår ref:  2023/21 
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7. Ungdomskonferanse Vefsn 

Den 27. – 29. august skal vi holde et seminar og ønsker at 
ungdomsrådet skal lede den ene bolken.  

Det vil komme rundt 400 ungdommer og koordinatorer fra 
ungdomsråd i hele landet disse dagene. 

 
Mari-Sofie + Danielle eller 
Olav  
 
+ koordinator 
 
 

8. Prosjekt barneklinikken 

Ved barneklinikken skal vi i gang med prosjektet ungdomsmedisin. Vi 
skal utrede mulighetene for å øke aldersgrensen fra 16 år til 18 år på 
medisinske diagnoser som skal til poliklinikk, dagbehandling og 
innleggelse på sengeposten.  

Vi skal utrede hvor mange pasienter er det som er i sykehuset på 
andre avdelinger, hvilke diagnoser har disse ungdommene, og 
hvordan kan barneklinikken evt. ivareta disse pasientgruppene og 
overføre dem til voksenavdelingene etter ungdomstiden.  

Vi ønsker 2 ungdom brukerrepresentant som gjerne er i målgruppen 
for disse pasientene. Prosjektleder er Stine Hamlot og Helga Storå. 

 
 
Mari-Sofie, Lea og Linea  
 
Danielle ressursperson 
 
Gjennomført ett møte 
 
 

9. Forskningsprosjekt:  

Få kunnskap om bruk av pasientportal og deling av journalnotat med 
ungdommer/unge personer som mottar psykisk helsehjelp. Det vi 
ønsker er å snakke med personer mellom 12 og 24 år som har denne 
erfaringen. 

 
Mari-Sofie  
Danielle 
Nikolai 
 
E-post om å ta kontakt 
med prosjektleder. Ett 
digitalt intervju, 
individuelt.  
 

10.  Internundervisning om samiske pasienter i helsevesenet 
for regional enhet for spiseforstyrrelser, 29. mars. 

Susanne Regine Inga 
 
 
 

11.  Invitasjon Temakveld hos lærings- og mestringssenteret 

Tid: 01. juni 2023, klokken 18:00-20:00 
Sted: Lærings- og mestringssenteret Nordlandssykehuset 

Vi har den glede å invitere alle brukerorganisasjonene, 
brukerrepresentantene, frivillige ved pasient- og pårørendetorget og 
ungdomsrådet. Frisklivssentralen samvalg og presentasjon av 
brukerorganisasjon blir tema.  

Alle ungdomsrådets 
medlemmer invitert  
 

 
 
 
 
 
 
  


