
Rapport for Amaliedagene 2014 
 

Amaliedagene 2014 var et samarbeide mellom brukerforeningene WSO Oslo og Akershus, Aurora 

Støtteforening, Mental Helse Oslo og Hvite Ørn Oslo og Akershus og ble støttet av Landsforeningen 

We Shall Overcome, LPP og Oslo kommune. 

 

Arrangementet gikk av stabelen i Oslo 22. - 24 august. Åpningen var i lokalene til Fritt Ord, og Helse 

og omsorgsminister Bent Høie sto for den offisielle åpningen. Så ble det paneldebatt, ledet av Odd 

Volden og temaet var Samhandling - mer enn en organisatorisk utfordring? Høydepunktet den dagen 

var historien til Inger-Mari Eidsvik, ansatt i spesialisthelsetjenesta med brukererfaring, en detaljert 

beskrivelse av mange år i psykisk helsevern og 9 tvangsinnleggelser, en reise i for mange ukjent 

terreng. 

 

Lørdag 23. august var satt av til Workshops i Sagene Samfunnshus. Sindre Haga Andreassen 

(yogainstruktør) og Hildegunn Flatabø (ernæringscoach) tok for seg temaene helehetlig trening og 

kosthold. 

 

Søndag 24. august var brukernes dag med gudstjeneste og minnemarkering ved skammens grav, der 

noen av de som døde under lobotomiinngrepene ligger begravet. Vi serverte middag til alle 

deltakerne fra Ris i WSO´s lokaler også tilbrakte vi resten av dagen i Eldorado kino, med foredrag, 

teaterforestillingen "Kjærlighet og årstider - en presentasjon av Gunvor Hofmos tekster" og 

filmvisning. 

 

Negativt - Jeg tenker at det burde vært flere med brukererfaring blant deltakerne i paneldebatten slik 

at flere vinklinger rundt dette med hva man legger i begrepet samhandling kunne blitt tydeliggjort, 

også fra et brukerperspektiv. Behandlersiden har veldig ofte en tendens til å overkjøre brukernes 

holdninger og meninger. 

 

Jeg er godt fornøyd med deltakelsen alle dagene. På åpningsdagen kom rundt 85-90 personer, en fin 

blanding av fagfolk og brukere. Ministeren tok seg god tid og lot folk i salen stille spørsmål, som han 

besvarte. Åpningen var best besøkt. De andre dagene var det stort sett folk fra brukermiljøet som 

deltok. 

 

Amaliedagene utvikler seg mot å bli en anerkjent fagkonferanse som er godt kjent blant fagfolk såvel 

som i brukermiljøene. Fylkeslaget WSO Oslo og Akershus tok i år over ansvaret for gjennomføringen.  

I år hadde vi ikke foredragsholdere fra utlandet som i tidligere år, grunnet økonomiske årsaker, men 

vi vil satse på utvikling av arrangementet, ved å tydeliggjøre behovet for internasjonal deltakelse når 

vi søker om midler og vi vil satse på å registrere dette som kursvirksomhet som gir studiepoeng.  

Vi mener at brukerstemmene bør være grunnlaget for utdanningen til personell som skal jobbe innen 

psykisk helsevern. 
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