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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.
Kvifor blei prosjektet starta?

Det er svært få opplæringstilbud for ungdom med kronisk sykdom og/eller
funksjonsnedsettelse i Noreg. De fleste interesseorganisasjoner sliter også med å nå
ungdom. Vi ønsker å finne meir ut om korleis vi kan legge mer til rette for at ungdom med
ekstra utfordringer skal kunne utvikle ferdigheter og kompetanse til å møte barrierer i forhold
til utdanning, jobb og utflytting. Og hva er spesialisthelsetjenesten sin oppgave i forhold til
ungdom og opplæring?
Mål for prosjektet

Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?

Formålet med prosjektet er fortsatt å etablere opplæringstilbod til ungdom i regi av Læringsog mestringssenteret.
Å lage gode tilbod som ungdom faktisk vil bruke er en utfordring. Erfaringar frå tidligere
prosjektarbeid og arbeid som ble lagt fram på Nasjonal konferanse for ungdomsmedisin i
2008, viser at skal en lykkes med tilbod til ungdom må ungdommen se nytten av å bruke
dem, tilbudene må være målrettede og de må være lett tilgjengelige. Erfaringar frå tidligere
viser også at dette er arbeid som tar tid og som handler om tålmodighet, kreativitet og evnen
til å handle litt utradisjonelt

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ?
Arbeidet i prosjektet bygger på Participatory Learning and Action (PLA) – metodikk. Det er
en systematisk arbeidsmetode for å fremme medvirkning og deltagelse, noe som er helt
avgjørende for å få i stand treffsikre tilbod til ungdom.
Den kortsiktige effekten av de forutsigbare, halvårlige Ung-info-samlingene vil bli evaluert
gjennom prosess evalueringar i løpet av kursene.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Forankre fleire opplæringstilbud for ungdom på SUS/LMS. Gjerne i samarbeid med andre
aktuelle fagmiljøer.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb

Erfaringane frå dette prosjektet vil kunne brukes ved andre sjukehus/LMS og erfaringane vil
også være nyttige i forhold til det arbeidet med å bygge opp ungdomsmedisinsk
kompetanse i Helse Vest.

Oppstarttidspunkt (planlagt)

Sluttidspunkt (planlagt)

Er i gang.
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