
Ungdomsrådets behandling i møte 10.03.2021 sak 6/21: 
Fungerende ordfører Terje Rønning deltok i møtet, og hadde en kort innledning om 
bakgrunnen for forslaget til uttalelse. 
 
Rådet hadde mange spørsmål og synspunkter. 
  
Konklusjon: 
- Ungdomsrådet støtter ordførerens innstillingen med forslag til uttalelse. 
- Rådet ønsker å utforme et tillegg som lages og distribueres til kommunestyrets medlemmer 

senest mandag 15. mars. 
Ungdomsrådet 
Vedtak: 
1. Lillehammer ungdomsråd støtter ordførerens forslag til uttalelse. 
2. Ungdomsrådet vil i tillegg bemerke følgende: 

Det er viktig å utvide og forbedre tilbudet for unge med psykiske helseplager.  
Å legge Sannerud og andre avdelinger for psykisk syke under samme tak som et sykehus 
vil kunne skape uforutsigbarhet og utrygghet blant barn og unge. Å legge til rette for 
trygge rammer og god oppfølging der livsmestring og forebygging av lidelsene pasientene 
står ovenfor er høyt prioritert . Dette bør kunne foregå distansert fra somatiske sykehus og 
oppleves mer som et hjem enn et sykehus med hvite vegger og personalet i legefrakk. 
 
Kringsjåtunet er et godt eksempel på en fungerende institusjon som ligger litt bortgjemt 
men også sentralt, følelsen av sykehus eksisterer i mindre grad og det gir de innlagte 
muligheten til å fokusere mer på seg selv som mennesket fremfor kun sykdommen de har.   
 
I tillegg vil ungdomsrådet påpeke viktigheten av å: 
 Sette et skille mellom barn og voksne innenfor psykiatri. Barn i en så sårbar situasjon 

skal slippe og omgås med syke voksne mennesker.  
 Investere mer i unges helse – psykisk helse snakkes om, men tiltakene føles minimale. 
 Legge til rette for forebyggende tiltak og ha et helhetlig omfattende tilbud for de som 

faller utenfor og trenger eventuell innleggelse.  
 
Dette angår nødvendigvis ikke bare sykehusutbyggelsen, men vi synes det er viktig og 
legge til rette for å kunne forbedre og utvikle gode systemer som vil være avhengig av 
plasseringen av ulike avdelinger ift utbyggelsen av sykehusene.  

 
 
 


