Bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter,
selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse

Årsmelding 2016
Landsforeningen We Shall Overcome – WSO er en landsdekkende bruker og
interesseorganisasjon som jobber for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet
innen psykisk helse. WSO ble stiftet i 1968 og er landets eldste brukerorganisasjon innen vårt
felt. Organisasjonens hovedkontor ligger i Oslo.

Styrets arbeid
Det ble avholdt ordinært landsmøte 30.10.2016 etter flere utsettelser.
Følgende sentralstyre ble valgt; Leder Håkon Rian Ueland, nestleder Bjørn Ingar Pedersen,
sekretær Kristin Sommerseth, kasserer Grete Johnsen, styremedlemmer Espen Pedersen,
Birgitte Espolin Johnsson og Selin Kibar. Varamedlemmer Dag Erik Tinghaug, Rannveig
Aunan, Hege Westbøe og Monica Løschbrandt.
Det nye styret hadde to styremøter i 2016, 9. november og 29. november
Det tidligere styret avholdt 7 styremøter som det finnes referater fra på kontoret.
Aktivitet januar til oktober 2016, som fremkommet i styrereferater. Kan hende har det
vært flere aktiviteter som det nåværende styre ikke er informert om.
Advokatforeningens menneskerettighetsseminar 13. april, Berit Bryn Jensen og to andre
deltok fra WSO
«Død i Psykiatrien» arrangerte demonstrasjon i København 15. juli. Berit Bryn Jensen og to
andre medlemmer deltok.
Sommertur til Oscarsborg 23. juli i samarbeid med WSO Oslo Akershus. 19 deltagere.
Fagseminar i Gøteborg 15. oktober arrangert av «Stiftelsen det Utvidgade terapirummet». 3 -4
deltagere fra WSO. Det var også andre WSO-medlemmer der som deltok for egen regning.
Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2016, 19. oktober. «Rettssikkerhetsgarantier
i psykisk helsevern». Berit Bryn Jensen deltok fra WSO. Flere andre WSO-medlemmer var
også til stede.
Styrets arbeid i november og desember 2016
8. november var det høring i Stortinget. Prop. 147 L (2015-2016) Endringer i psykisk
helsevernloven mv, «Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet». Berit Bryn Jensen holdt
innlegg for WSO.
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Etter første styremøte 9. november ble det sendt blomster til Berit Bryn Jensen med takk for
hennes innsats som leder.
Det ble sendt søknad om tilskudd til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet i november
(tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner)
17. november var det ny høring i Stortinget. Utenriks- og forsvarskomiteen holdt åpen høring
i følgende sak: Stortingsmelding 39 (2015-2016) «Individklageordningene til FN’s
konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne». Håkon Rian Ueland holdt innlegg for
WSO. Espen Pedersen var observatør.
24. og 25. november, Kontrollkommisjonskonferansen i Oslo. Espen Pedersen deltok fra
WSO.
26. november sendte styret ut medlemspost med årsmøteprotokoll, invitasjon til julebord og
hilsen fra det nye styret.
28. november var det Innspillsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet angående strategi for
psykisk helse. Espen Pedersen deltok og holdt innlegg for WSO. Her ble Espens innlegg om
at han ikke fikk lov til å kontakte Kontrollkommisjonen på et halvt år vist til som eksempel.
5. desember leverte WSO to skriftlige innspill. Høringssvar til Helsedirektoratets
«Nasjonalfaglige retningslinjer for ECT- behandling» og Innspill til Helse- og
omsorgsdepartementet angående strategi for psykisk helse. Begge er lagt ut på www.wso.no.
30.12 sendte WSO blomster til Kai Blixt sin bisettelse.
Styret vedtok å bidra med 15.000,- kr. til konferansen med Whittaker og Seikkula den 8.
februar 2017.
WSO investerte i desember i nye PC-er til kontoret, deriblant en multimedia-PC som
medlemmer kan bruke til lyd, bilde og videoredigering. Det ble også kjøpt inn nye
mobiltelefoner til kontoret og ordnet med overgang til mobilt bedriftsnett.

Internasjonalt
Støtte til ENUSP (European Network of Users and Survivors of Psychiatry) og WNUSP
(World Network of Users and Survivors of Psychiatry): kr. 10.000,- i medlemskontingent til
hver. Det ble også gitt en donasjon på kr. 5.000,- til Mad in America.
Medlemstall: Pr 31.12.2016 hadde WSO 444 medlemmer - 330 som betalte i 2016 og 114
livstidsmedlemmer som ikke betalte i 2016. I årsmelding for 2014 er det oppgitt et
medlemstall på 514 betalende medlemmer. I årsmelding for 2015 er det ikke oppgitt noe tall,
men det har altså gradvis sunket de siste to årene. Vi tror at årsakene til dette kan være lite
aktivitet for medlemmer, lite informasjon til medlemmer, minsket utadrettet aktivitet og
interne konflikter.
2

Organisering og daglig drift:
Bemanning:
Mashfique Islam ble ansatt i 50 % fast stilling på kontoret i mai.
Maria Totlandsdal er ansatt i 10 % stilling som renholder.
Brukermedvirkning, likemannsarbeid og selvhjelp.
Bjørn Ingar Pedersen er WSO-s representant i Brukerrådet ved akuttpsykiatrisk avdeling ved
Ullevål Sykehus.
Det blir utført mye likemannsarbeid i WSO, men det er lite av det som foreløpig er blitt
registrert, bortsett fra Prosjekt Besøksvenn.
Lokalt arbeid:
WSO har nå fylkeslag /lokallag bare i Oslo/Akershus. Det har vært redusert aktivitet i 2016,
bortsett fra Amaliedagene som ble et svært vellykket arrangement. Amaliedags-komiteen
startet i desember sitt arbeide med programmet for 2017. Håkon Rian Ueland, Rannveig
Aunan og Grete Johnsen ble nye medlemmer av komiteen.
Fylkeslaget i Rogaland er ikke offisielt fungerende fordi det ikke har vært avholdt årsmøte de
siste to år. Men en gruppe medlemmer i Rogaland er likevel svært aktive i det lokale arbeidet.

Kurs og arrangementer
WSO har ikke arrangert kurs i 2016.
16. desember ble det holdt julebord på Sosialen. 55 medlemmer deltok.
24. desember arrangerte WSO julefrokost. 7 medlemmer deltok.

Informasjonsarbeid
• WSOs blogg ble lagt ned i 2016.
• WSO-posten ble ikke sendt ut i 2016.
• Søkelyset kom ut med 1 nummer i oktober. Det ble etablert en ny redaksjon av
Søkelyset i desember og et nytt nummer ble påbegynt.
• WSO fikk ferdigstilt en ny og oppgradert webside i desember. Nytt er blant annet en
kalender for arrangementer og innmeldingsskjema med muligheter til å betale
kontingent med Visakort.
• WSO har Facebook - side i tillegg til egne nettsider. Styret har opprettet en ny
Facebook - gruppe for alle betalende WSO-medlemmer. Både Landsstyret, Søkelysets
redaksjon og Amaliedags-komiteen har fått egne Facebook-grupper.

Fagpolitisk arbeid
Referansegrupper
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WSO er blant annet representert i BrukerROP i Helsedirektoratet. Håkon Rian Ueland er
WSO-s nye representant der. Han er også med i arbeidsgruppa som jobber med pakkeforløp
for utredning og behandling av psykoselidelser.
WSO er med i rådgivende utvalg i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. Liv Skree er
WSO-s nye representant, med Hege Orefellen som vara. Liv Skree deltok i møte 5. desember.
Behandling og Medisinfrie behandlingstilbud
WSO har i 2016 fulgt opp arbeidet i Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud. Håkon
Rian Ueland er nå WSO-s representant i Fellesaksjonen, og deltok i møte 8. november. 9.
november deltok han sammen med Fellesaksjonen i møte med Bent Høie i Helse- og
omsorgsdepartementet.

Arbeidet med årsregnskapet
Det nye styret utførte selv arbeidet med å lage et årsregnskap uten bistand fra det avgåtte
styret. Det har vært et intensivt og utfordrende arbeid, som har krevd stor innsats fra
tillitsvalgte, ansatte og regnskapsfører. Vi har fokusert på å gjøre et grundig og nøyaktig
arbeid, noe som har vært problematisk tatt i betraktning utgangspunktet, som var bunker med
usorterte bilag.
Arbeidsmiljø:
WSO har en person ansatt i halv stilling, en i 10 % stilling og mange som bidrar frivillig. Det
har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Foreningen forurenser ikke det ytre miljøet
nevneverdig
Likestilling: WSO er en organisasjon som er åpen for menn og kvinner. WSO har ikke kjente
utfordringer i forhold til likestilling.
Denne årsmeldingen gir et oversiktsbilde over WSO-s aktivitet og drift i 2016, men er ikke en
fullstendig oversikt over alle aktiviteter.

______________________________

________________________

Håkon Rian Ueland, leder

Bjørn Ingar Pedersen, nestleder

______________________________
Grete Johnsen, kasserer

________________________
Kristin Sommerseth, sekretær

______________________________
Birgitte Espolin Johnsson, styremedlem

_________________________
Espen Pedersen, styremedlem

____________________________
Dag Erik Tinghaug, styremedlem

4

