
 

 

 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, Benedicte Bentsen,  
Emma Hasund Vareberg (ny), Heine Mathias Haraldseid (ny) 

Forfall:    
Fra SSHF Nina Mevold sak 12/22 

Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør 
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 5. september 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

11/22  Innkalling og saksliste godkjent  

 Referat fra 30. mai 2022 godkjent 

Karl-Erik 

12/22 Direktørens time ved Nina Mevold 
Informasjon/dialog om saker som er aktuelle for Ungdomsrådet 

 Nina Mevold ønsker dialog med Ungdomsrådet i saker som unge er opptatt 
av, verdifullt å få del i ungdoms egne erfaringer som pasienter/pårørende  

 Sykehuset jobber kontinuerlig med å forbedre kvalitet. Det kan være store 
og omfattende prosesser på systemnivå, eller pasientsaker med fokus på 
læring og å unngå at pasientskader skal skje igjen 

 Klagesaker kan også handle om kommunikasjon mellom helsepersonell og 
pasient 

 Ungdomsrådets oppfordres til å gi innspill om hvordan helsepersonell 
kommuniserer med barn og unge 

 Ungdomsrådet spør om de store innsparingsprosessene kan føre til 
feildiagnostiseringer på pasienter – barn/unge 

 Mange store prosjekter hvor det jobbes med kontinuerlig forbedringer er i 
gang (KOM), Ungdomsrådet deltar i workshop innen ett av disse prosjektene 
i høst 

 
Tiltak: 
1. Ungdomsrådet inviterer Kompetanseenhet for pasient- og pårørende 

opplæring (KEPPO) til neste møte 17.10.22 for dialog om: 

 Hvordan snakker helsepersonell til barn og unge 

 Hvordan tar sykehuset imot unge pasienter 

 Hvordan gi tilbakemelding til barn/unge etter undersøkelser 

 Hva er riktig tidsbruk i diagnostisering av barn/unge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 
 
 
 

13/22 

 

Presentasjon av masterstudent (UiA)Marthe Hurvenes Hansen fra UiA 
Marthe skal ha praksisperiode ved SSHF seks uker høsten 2022.  
Hun vil blant annet jobbe med hvordan Ungdomsrådet kan fungere bedre, og 
hvordan gjøre det aktuelt og spennende å være med i Ungdomsrådet. 
 
Innspill i møte: 

 Viktig at Ungdomsrådet er bevisst på oppgaven, hva det skal brukes til 

 Viktig med samarbeid med andre ungdomsråd, inspirere og lære av 
hverandre 

 Hva motiverer unge til å engasjere seg, hva gjør det greit å komme her? 

 Samskaping – å få til noe sammen som gruppe, bli sett og hørt 
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 Kan være utfordrende å se sammenhenger på sykehuset, viktig å gjøre 
rollene tydelige – hvilke forventninger som stilles til Ungdomsrådet 

 Hvordan kan Ungdomsrådet ved sykehuset blir mer synlige? 

 Ungdomsrådet er en viktig stemme, må ikke være redd for å mene noe utad 
 
Tiltak: 
1. Ungdomsrådet ønsker å lage et innspill til Intranett om unges erfaringer med 

hvordan sykehuset kommuniserer med barn og unge. 
Kommunikasjonsavdelingen vil bistå. 

2. Søke samarbeid med andre ungdomsråd i kommunene. 
Representanter for ungdomsrådet i Lindesnes kommune inviteres til neste 
møte for erfaringsutveksling/opplæring i rollen som brukerrepresentant i 
ungdomsråd 

 
 
 
 
 
Kommunikasjonsav
delingen 
 
Arbeidsutvalget 

14/22 Om beredskap på sykehuset – og samarbeid med nødetatene 
Beredskapssjef Tom Helge Vik Tollefsrud hadde en spennende presentasjon om 
beredskap, kriser, ulike hendelser, kriseledelse og samhandling med andre 
viktige etater. 
Se vedlagte presentasjon. 
 
Tom Helge ønsker innspill fra Ungdomsrådet på:  
Hva er viktig for dere unge i en krise? 
Hvordan dere skal ha det bra – for eksempel under en pandemi? 
Hva tenker dere hvis sykehuset må sette kriseledelse - hva må sykehuset da  
tenke på i forhold til barn og unge? 
Send ditt innspill på e post til Tom.Helge.Vik.Tollefsrud@sshf.no 

 
 
 
 
 
 
 
Alle i 
Ungdomsrådet 

15/22 Slik bruker vi Facebook ved sykehuset 
Kommunikasjonsrådgiver Lars Kristian Singelstad orienterte om hvordan 
Facebook brukes på sykehuset.  
Se vedlagte presentasjon. 
 
Facebook brukes mest som informasjonskanal og for folkeopplysning, men også 
med tanke på å presentere sykehuset som en attraktiv arbeidsplanss. 
Flere video-snutter ble vist.  
Kommunikasjonsavdelingen ønsker innspill fra Ungdomsrådet. 
 
Ungdomsrådet har en eget facebookside, men denne er ikke aktivt i bruk. 
Ungdomsrådet ble oppfordret til å tenke gjennom hvem man ønsker å nå, og hva 
man ønsker å oppnå ved bruk av siden. 
Det settes nå i gang et arbeid som skal vurdere foretakets bruk av Facebook 
videre. En arbeidsgruppe skal vurdere personvernet knyttet til foretakets 
Facebook og klinikkenes bruk av Instagram. 
Ungdomsrådet er representert i arbeidsgruppen, og vil avvente arbeidsgruppens 
konklusjon. 

 

 Eventuelt: 

 Orientering om konferanse i Tromsø - 22. – 23. september 2022 
Leder/nestleder i alle Ungdomsrådene i Norge er invitert til konferanse for å 
dele erfaringer, og få innspill til arbeidet. 
Karl-Erik og Charlotte skal delta, og de vil fortelle fra konferansen i neste 
møte 

 Ungdomsrådets ved Sørlandet sykehus høsten 2022 

Oppdatert liste over medlemmer legges ut på sykehusets Intranettside 
Viktig at Ungdomsrådet ved sykehuset blir mer synlig 

 Kort info om prosjekt «Barn under radaren» - Barnemodulen 

Siren Wetrhus Knutsen informerte om prosjektet og spesielt om den nye 
«Barnemodulen» som prosjektet ønsker at Ungdomsrådet skal delta i. 
Se vedlagte presentasjon. 
Charlotte fra Ungdomsrådet blir med i referansegruppen. 
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