UNGEPANELERNE I DANMARK
– skal du være med?





HVAD ER UNGEPANELERNE I DANMARK?
Vi er landsdækkende netværk for hospitalernes ungepaneler og består af unge med kroniske og
alvorlige sygdomme i alderen 14-29 år. Vi arbejder for at forbedre forholdene for kronisk og
alvorligt syge unge på samfundsmæssigt plan.

HVAD ER VORES MÆRKESAGER?
Vi arbejder for at skabe et mere ungevenligt sundhedsvæsen og har derudover tre mærkesager:




HVORFOR SKAL DU SIGE JA TIL AT BLIVE REPRÆSENTANT
FOR DIT UNGEPANEL I UNGEPANELERNE I DANMARK?

Handleplaner til kronisk og alvorligt syge unge under uddannelse
Ændrede fraværsregler for kronisk og alvorligt syge unge på ungdomsuddannelserne
Bedre støttemuligheder for unge voksne (18-24 år) med kronisk og alvorlig sygdom




Du vil gerne være med til at forbedre forholdene for unge med
kronisk og alvorlig sygdom.
Du får din stemme hørt.
Du lærer at tage ordet, blande dig i debatten og lave
kampagnearbejde.
Du får nye kompetencer, du kan sætte på CV’et, og som du kan
bruge i andre sammenhænge – fx i dit studie- eller arbejdsliv.
Du bliver en del af et fantastisk fællesskab med andre unge, der
er i samme båd og kæmper for den samme sag som dig.

HVAD FORVENTER VI AF DIG?





Du er mellem 14-29 år.
Du er med i et ungepanel på et hospital (hvert ungepanel kan sende op til fire
repræsentanter).
Du vil gerne dele dine personlige erfaringer med at være ung og kronisk eller alvorligt syg.
Du har mod på og lyst til at engagere dig i vores arbejde og de projekter, der igangsættes.

HVORDAN ARBEJDER VI?
Vi deltager fx i debatseminarer og workshops, mødes med politikere, skriver debatindlæg,
underviser og rådgiver sundhedsprofessionelle.

”I UNGEPANELERNE I
DANMARK møder du en masse
fantastiske mennesker, som
brænder for det samme som
dig selv, og du får mulighed for
at ændre vigtige ting i vores
samfund.” Mette, 24 år

FORVENTET TIDSFORBRUG



Vi mødes fysisk to gange årligt til landsmøder.
Vi mødes løbende online – antal møder afhænger af, hvor mange aktiviteter du involverer
dig i.

VIL DU GERNE VIDE MERE, INDEN DU MELDER DIG SOM REPRÆSENTANT?
Tag en snak med din ungepanelskoordinator og/eller kontakt UNGEPANELERNE I DANMARKs
sekretariat – vi er klar til at svare på dine spørgsmål. Du finder vores kontaktoplysninger her:
www.ungepanel.dk
”Du skal blive medlem af
UNGEPANELERNE I
DANMARK, fordi du får din
stemme hørt, får et
fællesskab med andre i
samme båd og lærer at
tage ordet.” Ida, 17 år

