
 

 

 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, Charlotte Fiegl Rødstøl, Stephen Stenberg 
Forfall:  Benedicte Bentsen, Synne Sofie Watne 
 
Fra SSHF 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  30. mai 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

08/22  Innkalling og saksliste godkjent 

 Referat fra 4. april 2022 godkjent 
 

 

09/22 Ungdom – spill, rus og avhengighet 
Sosionom Asbjørn Visland fra avdeling for rus og avhengighetsbehandling 
(ARA) fortalte om hvordan de jobber i Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) med 
unge pasienter fra 16 til 30 år som sliter med forskjellig typer avhengighet. 
Hovedtyngden er innenfor avhengighet av rus og spill. 
Behandlingstiden kan variere fra noen måneder til over flere år. Det jobbes med 
å lage en bro mellom det livet de lever nå – over til et liv som gir mening. 
Det ble understreket hvor viktig pårørende er i en slik fase, samt nettverk og 
ansvarsgrupper. 
Det ble også fokusert på hvor viktig det er å drive forebyggende arbeid for barn 
og unge, og hvor viktig det er å skape gode relasjoner i tidlig alder. 
Ungdomsrådet ble minnet på at de har en viktig rolle, og at de er en viktig 
stemme inn i sykehuset. Ungdomsrådet er i en posisjon hvor de kan være med å 
forme morgendagens helsevesen til det beste for barn og unge. 
 
Det ble en fin dialog mellom Ungdomsrådet, Asbjørn Visland og Olav 
Gjertviksten fra Brukerutvalget. Olav representerer bruker- og 
pårørendeorganisasjonen A-Larm, og han er veldig opptatt av å bruke sin 
erfaring i forebyggende arbeid blant ungdom.  
Ungdomsrådet fikk også høre hvordan Olav bruker sine erfaringer som 
brukerrepresentant på sykehuset i mange ulike råd og utvalg, og de fikk mange 
nyttige tips og råd 

 bruk den muligheten dere har til å være med å påvirke 

 vær alltid godt forberedt til møter, les sakspapirer og noter spørsmål 

 våg å stille spørsmål, ingen spørsmål er dumme 

 si fra om måten fagfolk snakker på med bruk av vanskelig ord og forkortelser 

 gå inn i utvalg dere brenner for 
 

 
 
 

10/22 

 

Interne saker – siden sist 
 

 Invitasjon til konferanse for Ungdomsråd i Tromsø 22.-23.9. 2022  

Konferansen er for leder og nestleder i alle Ungdomsrådene i Norge.  
Seminaret retter søkelyset mot arbeidsmetodikk for god 
ungdomsmedvirkning, ungdomsrådenes organisering koordinatorenes rolle. 
Flere spennende bidragsytere er invitert. 
Påmeldingsfrist 10. juni 2022 
Karl- Erik og Stephen meldes på. 
 

 

 


