
 

 

 UNGDOMSRÅDET 
  

 

Referat 

Postadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Besøksadresse 
Eg 

Telefon 
+47 38 07 44 00 

Administrasjonsadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Foretaksregisteret 
NO 983 975 240 MVA 

Fagavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks 
  

Postboks 416 
4604 Kristiansand 

Hjemmeside  
www.sshf.no Postboks 416   

4604 Kristiansand   Bankkonto Telefon e-post 
  1503.27.07405 03738 postmottak@sshf.no 

 

Til stede  Karl-Erik Fiegl Rødstøl, Stephen Stenberg,Charlotte Fiegl Rødstøl,  
Forfall:  Benedicte Bentsen, Synne Sofie Watne, Pernille Benestad, Natalie Løvheim, Ida Steinkopf, 
 
Fra SSHF Signy Svendsen 
  Kirsten Lund Løkling – koordinator/referent 
 
Kopi av referat Styret,   

Iris Olsen, Anita Torland Kivle, Elin Josephsen, Vegard Øksendal Haaland, Tone Austrud, 
Siren Wetrhus Knutsen, Lina Dose, Turid Stadheim, Randi Damgård, Nina Hope Iversen,  
Pasient og brukerombudet 

 
Dato: Møte i Ungdomsrådet - mandag 4. april 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

03/22 Omvisning i Nybygg psykisk helse. 
Prosjektleder Kjell Yngvar Nilsen viste Ungdomsrådet rundt i det store nybygget 
som er under innredning, og som også skal inneholde den nye 
ungdomsklinikken. Ungdommene fikk forklart om valg av løsninger, materialer 
og farger, og var tydelig imponert over de løsningene som var valgt. De var 
innom idrettshallen, spesialrom, fellesområder og pasientrom, og fikk også et 
inntrykk av uteområdene hvor det tilrettelegges for ulike aktiviteter. 
Charlotte er nå Ungdomsrådets representant i prosjektgruppen. 
 

 
 
 
 
 

04/22 Direktørens informasjon om aktuelle saker v/Nina Mevold 
Nina Mevold presenterte for Ungdomsrådet et prosjekt hun deltar i via 
Fylkeskommunen – Forum for strategisk råd. Prosjektet gjelder helhetlig lokalt 
forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge.  
Det handler om tilrettelegging i lokalsamfunn for at barn og unge skal bli sett og 
hørt, og at barn og unge får den helsetjenesten de trenger tidlig. 
Ungdomsrådet bes om å gjøre seg kjent med prosjektet, og komme med innspill 
til direktøren. 
Til neste møte i Ungdomsrådet 30. mai vil lederen for prosjektet inviteres.  
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 

Presentasjon Forum 

for strategisk råd - Fylkeskommunen.pdf
 

 

 
 
 

05/22 

 

 Innkalling og saksliste godkjent 

 Referat fra 29.11.2021 og 31.1.2022 godkjent 

 Årsmelding 2021 godkjent 
 

 

06/22 

 

Forslag til nye tema/saker: 
Unges avhengighet av spill, rus, etc.  
Ungdomsrådet ønsker å Invitere en fagperson fra ARA (avdeling for rus og 
avhengighet) 
 

 

07/22 

 

Hvorfor brukermedvirkning i forskningsprosjekter v/Frode Gallefoss 
Forskningssjef Frode Gallefoss orienterte Ungdomsrådet om viktigheten av 
unges brukermedvirkning og involvering i forskningsprosjekter. Han viste til at  
forskning og pasient- og pårørendeopplæring er to av de fire viktigste 
oppgavene sykehuset har.  
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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

Ungdomsrådet ble oppfordret til å være aktive og bli med i forskningsprosjekter, 
unges stemme er viktig for å få rett fokus i forskningen. Deres erfaring vil kunne 
bidra med nye perspektiv når forskningsprosjekter planlegges. 
 
Det er nå laget en plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon ved 
sykehuset. Når nye forskningsprosjekter planlegges for ungdom, skal unge 
involveres.  Forskningssjefen understreket at det å være ung, og leve med en 
utfordring er en veldig viktig erfaring som sykehuset trenger inn i sine 
forskningsprosjekter.  
 

 Eventuelt 

 Pasientsikkerhetskonferanse 4. mai kl. 12 – 18 Scandic Sørlandsparken 
Karl-Erik Fiegl Rødstøl og Stephen Stenberg ønsker å delta. 
 
 

 
 
 

 
 


