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Til stede  Karl-Erik Fiegl Rødstøl, Charlotte Fiegl Rødstøl,  
Emma Hasund Vareberg, Heine Mathias Haraldseid 

Forfall: Benedicte Bentsen 
 
Fra SSHF Nina Mevold sak 17/22 

Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør 
Kirsten Lund Løkling, koordinator/referent 

 
Kopi av referat Styret,   

Iris Olsen, Liv Mari Høgseth, 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 SSHF  mandag 17. oktober 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

16/22  Innkalling og saksliste godkjent  

 Referat fra 5. september 2022 godkjent 

Karl-Erik 

17/22 Direktørens time ved Nina Mevold 
Informasjon/dialog om saker som er aktuelle for Ungdomsrådet 

 Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser, enhet C i Arendal 
Tilbudet som midlertidig er lagt ned, gjelder i stor grad unge voksne i alderen 
18 – 25 år. Mangel på spesialister har ført til en vurdering av om videre drift 
etter dagens modell vil være forsvarlig, og klinikken ser nå på hele det 
samlede tilbudet. 
For pasienter under 18 år er tilbudet om behandling av spiseforstyrrelser det 
samme som tidligere.  
Det har blitt mye oppmerksomhet om saken i media da mange som har fått 
behandling i Arendal, har opplevd dette som et godt og trygt tilbud. 
Sykehuset har fortsatt et godt faglig tilbud til disse pasientene. 

 Presentasjon av «Islandsmodellen» 
Ved neste møte i Ungdomsrådet vil Vegard Nilsen presentere 
«Islandsmodellen», et prosjekt i kommunen som handler om forsterket 
innsats for barn og unge i nærmiljøene, og hvor tiltakene har hatt god effekt. 
Adm. direktør deltar i arbeidet, og Ungdomsrådet bes om å gi innspill. 

 

 
 
 
 

18/22 Hvordan snakker helsepersonell med barn og unge? 
Kompetanseenheten for pasient og pårørendeopplæring (KEPPO) var invitert for 
å si litt om hvordan de jobber med undervisning for helsepersonell om 
kommunikasjon.  
KEPPO har merket seg kronikken som Ungdomsrådet nylig hadde på Intranett 
om dette temaet, og har allerede brukt kronikken i undervisningen. 
Ungdomsrådet får gode tilbakemeldinger på at dette er en fin måte å markere 
hvilke saker de er opptatt av. 
KEPPO ønsker å være i dialog med Ungdomsrådet, og få innspill til hvordan de 
kan sette fokus på kommunikasjon med barn og unge i sykehuset. 
 
Ungdomsrådet ble utfordret til å delta i produksjon av en filmsnutt som kan 
brukes i det videre kommunikasjonsarbeidet ved sykehuset. 
 
Prosjektet «Overgang fra barn til voksenmedisin» 
Unni Tveit Hinna fra Barne- og Ungdomsavdelingen presenterte prosjektet som 
handler om hvordan forberede barn til overgang til voksenavdeling. Det er laget 
veileder, utkast til sjekklister og prosedyrer som ble gjennomgått i møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signy Svendsen 
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Det ble også spurt om tillatelse til å ta bilder av Ungdomsrådet, som kan legges 
ut på Ungdom SSHF. 
Prosjektet er ikke tatt i bruk enda, men klart til å bli sendt på høring til aktuelle 
avdelinger og til Ungdomsrådet. 
 

19/22 Besøk fra Pasient- og brukerombudet (POBO) 
Reidunn Tyssen Johnsen er pasient- og brukerombudets kontaktperson i 
Ungdomsrådet og deltar på møte en gang hvert år.  
Hun understrekte hvor viktig denne kontakten er for en god dialog med unge om 
viktige saker.  
Fokusområdet for Pasient- og brukerombudet dette året er unge i 16-20 års 
alderen. Pasient- og brukerombudet jobber bredt, og har blant annet kontakt 
med helsesykepleiere, videregående skoler og svarer ut spørsmål innen helse 
og omsorg på ung.no. 
 

 

20/22 

 

Oppfølging av spørreundersøkelse i Ungdomsrådet  
v/ masterstudent Marthe Hurvenes Hansen fra UiA 
Marthe er i praksisperiode ved SSHF og presenterte en spørreundersøkelse om 
hvordan det oppleves å være med i Ungdomsrådet, om hva brukermedvirkning 
betyr, om de opplever å bli hørt, og hvordan gjøre det aktuelt og spennende å 
være med i Ungdomsrådet. 
 
Innspill i møte: 

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

 Viktig med samarbeid med andre ungdomsråd, inspirerende å lære av 
hverandre 

 Viktig med samskaping – å få til noe sammen som gruppe, bli sett og hørt 

 Kan være utfordrende å se sammenhenger på sykehuset, mange komplekse 
og vanskelige saker, viktig å gjøre rollene tydelige – hvilke forventninger 
som stilles til Ungdomsrådet 

 Hvordan kan Ungdomsrådet ved sykehuset blir mer synlig? 

 Ungdomsrådet er en viktig stemme, må ikke være redd for å mene noe utad 
 
Marthe vil sammenstille alle innspillene i undersøkelsen og sende ut et notat 
som  Ungdomsrådet kan bruke i det videre opplæringsarbeidet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marthe 
 

21/22 Orientering fra konferansen for ungdomsråd i Tromsø v/Karl-Erik 

 Ønsker å bygge opp et ungdomsråd som kan representere sykehuset på en 
god måte 

 Må starte med å bygge opp en robust stamme slik at Ungdomsrådet ved 
SSHF ikke blir så sårbart når noen slutter 

 Lage et opplegg som de kan videreføres 

 Medlemmene må forstå sin rolle, og bli trygge i rollen 

 Må jobbe med samhold, nettverksbygging, sosiale tiltak, omvisning på 
aktuelle avdelinger 

 Fokus på kommunikasjon – at man ikke er redd for å uttrykke sin mening 

 Legge mer vekt på opplæring, viktig å lage en plan for dette 
Ungdomsrådet ønsker å starte opp med dette arbeidet i neste møte 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 
 

 


