
 

 

 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, Heine Mathias Haraldseid 
Forfall: Benedicte Bentsen, Emma Hasund Vareberg 
 
Fra SSHF 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 28. november 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

22/22  Innkalling og saksliste godkjent  

 Referat fra 17. oktober 2022 godkjent 
 

Karl-Erik 

23/22 Prosjekt Islandsmodellen 
Vegard Nilsen, direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune hadde et spennende 
innlegg med tema « Forebygge mer og reparere mindre, må vi endre på noe da?»  
Han la vekt på sosiale forhold, økonomi og miljø i vårt fylke, og hvor viktig tidlig 
innsats er for barn og unge i utsatte grupper. Det ble understreket hvor viktig det er 
å jobbe med struktur for å oppnå varige endringer. For å forebygge, må man bygge 
et godt og inkluderende miljø for barn og unge. 
 
Det ble også forklart om Islandsmodellen, hvor bevisst satsing på forebygging for 
barn og unge via familien, skolen og fritid har gitt en positiv utvikling for unge de 
siste tjue årene. Det ble pekt på at det er en parallell mellom Islandsprosjektet og 
funn fra Ungdata Agder. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Det var en god dialog med Ungdomsrådet om prosjektet, og Ungdomsrådet ønsker 
å jobbe videre med temaet. Ungdomsrådet er også bedt om å gi innspill til 
administrerende direktør, som er involvert i fylkeskommunens prosjekt via strategisk 
råd. 
Det skal være et forummøte på Evje 24. mai 2023 hvor innspill fra unge ønskes. 
Ungdomsrådet har spurt om å bli invitert til møte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 
 

24/22 Besøk fra Ungdomsrådet i Lindesnes kommune 
Isak Fladstad, leder, Fride Grimestad, nestleder og Anne Grønsund, koordinator for 
ungdomsrådet i Lindesnes kommune var invitert til ungdomsrådet for å utveksle 
erfaring og for å knytte kontakt med tanke på videre samarbeid.  
Ungdomsrådet i Lindesnes har lang erfaring med brukermedvirkning i kommunen, 
og kom med mange gode innspill og råd. 
 
Innspill i møte: 

 Ungdom forandrer verden - legg til rette for god ungdomsmedvirkning! 

 Fokus i alle saker det jobbes med; det skal alltid vurderes hva som er til beste 
for barn og unge. Ungdomsrådet gir sine kommentarer til sakene 

 Alle saker skal skrives i et språk som er ungdomsvennlig 

 Ungdomsrådet har flere kanaler på sosiale medier for å utveksle uformell 
informasjon  

 Hver ny periode starter med tur for å bli kjent og skape entusiasme. Det 
informeres om roller og oppgaver. Ungdomsrådet får besøk av «viktige» 
personer, får god opplæring og tilbys kurs, f.eks. lobbykurs 
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 Det jobbes utadrettet med viktige tema og søkes støtte til å arrangere 
konferanser. I år ble det arrangert «hat-prat-konferanse» med over 200 
deltakere. Ungdommene medvirket i alle ledd, foregangsarbeid på 
ungdomsmedvirkning. 
Ungdomsrådet ved sykehuset inviteres til samarbeid om ny konferanse. 
 

 Hvordan bygge grunnstruktur?  

o Bli enige om felles mål for arbeidet 
o Skape entusiasme, stas å være medlem 
o Skape et godt miljø 
o Skape gode rammer for arbeidet 
o Viktig å drive arbeidet slik de unge ønsker, ikke slik de tror voksne forventer 

 

 Møtekultur 
o Saksliste sendes ut i god tid 
o Alle kommer på tida 
o Lite formelle møter, legge vekt på trivsel 
o Fokuser på medvirkning og aktiv deltakelse  
o Ordstyrers oppgave – mål at alle skal bli hørt 
o Fokuser alltid på de som kommer, de som yter noe 
o Alle bør sitte i minst to år 
o Møter på dagtid? Alle har rett til 10 dagers fri for «politisk virksomhet» 

 

 Rekrutteringsarbeid 
o Lag brosjyre for å gjøre ungdomsrådet kjent, forklare hva Ungdomsrådet er, 

og hva man ønsker å oppnå 
o Del ut brosjyre til ungdom på sykehuset 
o Send ut brosjyre til kommuner og brukerorganisasjoner 
o Bruk sykehusets internettside aktivt, oppdater med aktuelt stoff 

 
Oppfølgingspunkter: 
1. Lage brosjyre.  

Signy lager utkast som sendes Ungdomsrådet for videre «bearbeiding» 
 

2. Sende brosjyren til alle kommunene i Agder samt brukerorganisasjonene med 
spørsmål om de har kandidater til Ungdomsrådet på sykehuset. 
Deles ut til ungdom på sykehuset. 
 

3. Videre samarbeid med Lindesnes.  
Ungdomsrådet kommer med forslag til tema på felles konferanse, og forslag til 
møtedato med UR i Lindesnes for å starte planleggingen.  
Søknadsfrist for offentlige midler (Erasmus) er februar 2023. 
Karl-Erik og Heine deltar på møte (samt Signy og Kirsten fra SSHF) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signy 
 
Karl-Erik/ 
Kirsten 
 
 
 
Karl-Erik / Heine 
Signy/Kirsten 
 
 

25/22  Intern opplæring og plan for våren 2023 
Det er satt opp utkast til møteplan for 2023 – se vedlegg 
 
Fokus i 2023 er først og fremst rekruttering og opplæring. 
Det blir viktig å følge opp alle gode innspill som er kommet i dagens møte for å 
bygge en god grunnstruktur, få entusiasme i arbeidet, og satse på videre 
samarbeid med Ungdomsrådet i Lindesnes.  
 

 

 

 


