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1. Møtet er satt – 19:06 

Herolden for De Sorte Faars Ridderskab dukker opp og proklamerer innstillingsmøtet som 
holdes 3. februar i Rådssalen på Gløshaugen 

 

2. Styreprotokoll - godkjent 
Møteleder: Øyvind Bentås 
Referent: Ingeborg Bringslid 

 

3. Politisk femminutt 
Ingen ytringer 

 

4. Innledning ved Michael Setsaas 
Forteller om opp gjennom historien og dets status. Om statistikk for selvmord, 
selvmordsforsøk og om mørketallene. Om helsevesenets terapeutiske og forebyggende 
arbeid. 

 

5. Innledning ved Oddvar Vignes 
Forteller om sitt liv, vanskelighetene og viktigheten av humor. Om perspektivet og 
planleggingen rundt å ta sitt eget liv. 

 

6. Pause – 19:39 
Rett før pause informerer Håvard Bertelsen om kontaktmuligheter for dem som kjenner noen 
eller som selv kan trenge hjelp. 

 

7. Kunstnerisk innslag ved Samfundets Interne Teater 
Thea Harnes André leser opp diktet «Karin Boye funnen død» av Halldis Moren Vesaas. 

 

8. Sofaprat  
Synøve Almås leder sofapraten og innleder med et par spørsmål og en utdypning om 
Vignes’ historie. 

 
På talerstolen 

Tale Bærland – Hvordan skal man takle det som pårørende om man ser noen i nær 
familie som sliter, og trenger støtte og hjelp? 
Eyolf Strømme-Svendsen – Hva er grunnen til statistiske forskjell i antall i 
forskjellige land?  
Bjørn Grimsmo – Hva er kjønnsdimensjonen? Og hva med selvmordsforsøkene? 



Vian Pashaei – Har det en forebyggende effekt at det ikke snakkes om selvmord i 
media? Er dette bra eller dårlig? 
Torvald Lekvam – Hvilket råd kan man gi til en som holdes i et forhold under trussel 
av at motparten vil ta sitt eget liv hvis forholdet avsluttes? 

 Mads Vederhus – Hva bør vi som samfunn gjøre for å få ned statistikken? 
 Vegard Titlestad – Er det noen tips til pårørende i en situasjon ved selvmord? 

Pernille Uv – Hvordan kan du forebygge mot «tap av status» som selvmordsgrunn 
hos menn? Hva kan helsevesenet/vi gjøre? 
Gabriel Qvigstad – Hva skal til for at noen går fra depressiv til suicidal? Hva var 
denne forskjellen for deg, Oddvar? 
Susanne Bjørge – Hvilken betydning har mobbing og informasjon om psykisk helse 
som pensum i skolen? 
Håvard Bertelsen – Kan et «friskt» menneske begå selvmord, eller regnes alle som 
syke? Har vi en plikt for å fortsette å leve? 
Camilla Olaussen – Hvordan kan man vite at det har gått over for en person som har 
prøvd å ta sitt eget liv? Hvordan vet man at personen ikke fortsatt lyver? 
Andreas Thon – Oddvar, føler du at du stadig er under oppsyn fra familien din? Er 
det mange som prøver igjen etter et mislykket forsøk? 
Mari Svendsen – Hvilken rolle spiller arbeidsledighet og sykemelding i forhold til 
selvmord? Hvor tett er dette knyttet sammen? Hva kan samfunnet gjøre for å hindre 
depresjon og selvmord hos de som ikke har noe å gjøre, og har lett for å bli 
deprimert? 

 

9. Eventuelt 
På talerstolen  

 Lars Grønnestad – Søndag 24.1 er det informasjonsmøte om mellomlederopptaket 
til ISFiT 
Nicholas Christiansen – Neste lørdag (30.1) skal det være Samfundsmøte: 
Refugees. Om den overhengende flyktningekrisen. 
Øyvind Bentås – Det er valg av ny UKEsjef (10. februar) og ny leder av 
Studentersamfundet (17. februar). Hvis det er noen som har spørsmål, eller som vil 
melde sitt kandidatur, kan dette gjøres til meg eller sittende UKEsjef. 

 

10. Kritikk av møtet 
På talerstolen 

Gabriel Qvigstad – Takk til Styret for flott tema og møte, og takk til alle som møtte 
opp. Kult med relevant artikkel i Dusken i forkant av møtet, fortsett gjerne med dette. 

 

11. Møtet er hevet – 21:04 
 
Møteleder:   Referent: 

Øyvind Bentås  Ingeborg Bringslid 

         

 
 
 


