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TRYKKET HOS BEDRIFTSTRYKKERIET AS 

Mange spennende ting skjer innen psykisk hel-
sefeltet nå om dagen. Regjeringen har pålagt 
helseforetakene å redusere bruken av tvang. Et 
lovutvalg skal evaluere lov om psykisk helse-

ratifiseres snart også av Norge. 
 
Hvilken betydning får dette for oss med et bein 
innenfor psykiatrien undres jeg. Situasjonen 
kan ikke bli verre enn den har vært i psykiatri-
en. Vi har all grunn til å være optimistiske. Re-
duksjonen av tvang er et stort skritt i riktig ret-
ning og bør vel krediteres alle som i en årrekke 
har ført kampen for en mer human psykiatri. 
 
Den nye menneskerettighetskonvensjonen kom 
i grevens tid og teksten er ikke til å misforstå: 

se strider mot grunnleggende menneskerettig-

her i landet må endre/fjerne psykisk helsevern-
loven i sin helhet da denne er i strid med kon-
vensjonen. 
 

liker ikke å gjøre det men vi ser oss nødt til det 

urimelighet og jeg gleder meg stort til en ny tid 

samfunnet. 
 
Det er sannelig på tide at også vi blir behandlet 
med respekt og at våre liv og menneskerettig-
heter blir ivaretatt og at vi får leve dem fullt ut 

 
 
Bjørn Ingar Pedersen 
Redaktør 
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Redaktør: 
Bjørn Ingar Pedersen 
Er også leder i WSO Oslo og Akershus, Skribent 
for Erfaringskompetanse.no og 
Blogger (http://egnemeninger.wordpress.com). 
 
Siv Helen Rydheim  Skribent: 
Siv Helen bor i Finnmark og hun er forfatter av 
boka "Kjærligheten spør ikke, den bare er" og 
driver ulike blogger.  
Hun er også gjesteskribent på  
Erfaringskompetanse.no sin blogg. I et skrive-
prosjekt (erfaringsnettverket.no)  
som er støttet av Extrastiftelsen Helse og rehabi-
litering (2011-2012) er hun erfaringskonsulent.  
Hun har undervisningserfaring fra 2005 
 
Britt Joramo  Skribrent: 
Britt bor i Bodø  og er fungerende leder i WSO 
Bodø. Hun har malt maleriet på forsiden. Hun er 

menneskerettigheter i psykiatrien. 
 
May-Sylvi Nilsen  Fotograf: 
May-Sylvi er freelancefotograf og farter mye 
rundt i Oslo by og fotograferer. Hun var også vara 
styremedlem i WSO Oslo og Akershus i perioden 
2010  2011. 
 
Kari Sparhell  Skribent: 
Kari er bosatt i Østfold. Hun er sterkt kritisk til 
måten mennesker blir behandlet på i psykiatrien 
og en viktig bidragsyter til arbeidet som WSO 
gjør. Kari er kontaktperson for WSO Østfold. 
 
Bob Foss  Skribent: 

pådriver for å få en slutt på elektrosjokkbehand-
ling, tvangsmedisinering og frihetsberøvelse. Han 
har studert psykologi og har mye kunnskap om 
hva som foregår innen psykiatriens lukkede 
krets. 

Bjørn Ingar Siv Helen Britt 

May-Sylvi Kari 

Deadline for stoff til Søkelyset 32 er: 
 15. august 2011.  

 

ønsker oss stoff av typen erfaringsberetninger 
om psykiatri, politiske innspill, tanker om hvor-
dan psykiatrien ideelt sett burde være, me-
ningsytringer og dikt  som omhandler psykiatri. 
 
Med vennlig hilsen redaksjonen 



  

  

  

Psykisk sykdom 
 
Hva er nå egentlig kjennetegnet på en person 
som har en psykisk lidelse? Vi som er brukere av 
psykiske helsetjenester skiller oss ikke ut fra den 
gjennomsnittlige nordmann utseendemessig. 
Noen av oss tenker kanskje litt annerledes (?) 
eller kanskje ikke? Det er enten familien eller 
psykiatrien som vurderer at det er fare på ferde 
og om det er nødvendig med en innleggelse på 
psykiatrisk avdeling eller ikke. 
 
Det er sjelden noen stiller det enkle spørsmålet 

og fått hjelp på denne måten. I stedet opplever 
mange det første møtet med psykiatrien som 
ganske hardt og brutalt.  Spørsmålet om hvorvidt 
psykiatere eller annet helsepersonell bør ha an-
ledning til å ta det overordnete ansvaret i et 
menneskes liv, mot personens vilje er i vinden nå 

ratifiseres av Norge. 
 
Her blir det en konflikt mellom Menneskerettig-
hetskonvensjonen og psykisk helsevernloven. FN
-konvensjonen er tydelig på at frihetsberøvelse 
og krenking av privatlivets fred ikke skal fore-
komme, mens psykisk helsevernloven sier at 
man kan ta fra et menneske sin frihet fordi man 
antar at personen kan lide alvorlig helseskade 
uten en innleggelse. Vi brukere burde sette oss 
ned sammen med ansvarlige helsemyndigheter 
og prøve å finne en middelvei slik at menneskers 
integritet og privatliv blir respektert fullt ut. 

Vi brukere er jo ressurssterke mennesker og vi 
bør bli møtt av psykiatrisk helsepersonell som 
likeverdige mennesker og vi bør få være med og 
gjøre avgjørelser som gjelder våre selvstendige 
liv. Hvis vi ikke regnes som tilregnelige så skal 
det legges til rette for at vi kan bli eksperter i 
eget liv. Jeg tror ikke jeg kjenner en eneste per-
son som synes det er greit å være innlagt bak 
låste dører mot sin egen vilje. Mest mulig frivillig-
het og brukermedvirkning er det vi i brukerorga-
nisasjonene ønsker så sterkt og vi er en manns-
sterk og stor gruppe mennesker som bør ha de 
samme rettighetene som alle andre borgere i 
samfunnet. 
 
Jeg drømmer om en verden hvor ai ai alt er bra. 

Joachim Nielsen (Jokke). 
 

Bjørn Ingar Pedersen 
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Om psykoseerfaringer  
og tanker om behandling av psykoser  

 
Siv Helen Rydheim 

 
Jeg har egenerfaring med psykose og fikk diagno-
sen manisk-depressiv (nå bipolar 1) psykose i 

tvang, da med diagnosen reaktiv psykose. Den 
mest sjokkerende erfaringen var tvangstiltakene 
de brukte og tvangsmedisineringen som ble hurtig 
igangsatt. I tillegg til psykoseopplevelsen fra 1992 
og tvangserfaringene har jeg også beskrevet hvor-
dan veien videre har vært for meg i min bok 

 
 
Det å ha psykoseerfaring og førstehånds erfarings-
kunnskap om psykose har vært grensesprengene 
og lærerikt på mange måter. Selve psykoseopple-

forfølgelsestanker.  
 
Mine psykoseopplevelser har vært som å drømme i 
våken tilstand, og var grensesprengende i den for-
stand at jeg har fått innsikt i en verden jeg ellers 
ikke ville fått og likedan grensesprengende for meg 
fordi jeg har forsøkt å sette meg inn i hva psykoser 
dreier seg om.  
 
Jeg underviser om psykoseopplevelser, og det jeg 
blant annet sier da er at jeg føler meg privilegert 
som har hatt disse opplevelsene vel vitende om at 

ringer som viktige! 
 
Det kan med fordel bli større åpenhet om psykose-
opplevelser fordi jeg tenker at det kanskje er det 
mest tabubelagte området innenfor det psykiske 
helsefeltet. Jeg mener at terapi innenfor dette fel-
tet er lite utviklet, og at det med fordel kan utvikles 
behandlingsformer som møter folk i psykose med 
åpen og positiv nysgjerrighet, og ikke som i dag 
hvor det raskest mulig stilles en diagnose for så å 
sette i gang medisinering med antipsykotisk medi-
sin.  
 
Jeg er ikke fremmed for tanken om at medisiner 
kan være nødvendig, men jeg tror at medisinering 

også kan konservere lidelsen. I 2010 oppdaget jeg 
undervisning på YouTube av Sean Blackwell, og 

-
 

http://www.sivryd.wordpress.com  
 
Sean Blackwell har egenerfaring med psykose, og 
han har hatt kontakt med mange andre med psy-

disinere folk med psykose er som å stappe en 
sokk i kjeften på folk som spyr. Når du fjerner sok-

erfaringer er så sammenfallende med det jeg har 
tenkt og stilt spørsmål om i forhold til psykose, at 
jeg ikke kan slippe tanken om at den behandling-
en mennesker i psykose opplever er svært feilak-
tig.  
 
Det finnes noen få hederlige unntak, og her synes 
jeg det er verdt å nevne Annbjørg Haram og hen-

ser hvordan systematisk bruk av dialog gir end-
ringer og bedring for mennesker med alvorlige psy-
kiske lidelser. At erfaringskunnskap som blir til i 
terapimøter med hver enkelt pasient må få større 
betydning. At det trengs en friere tenke- og ar-

 
 
Progressive fagfolk har etter min oppfatning lite 
armslag og det går tregt å få gjennomslag for de-
res radikale måte å jobbe på, men det går frem-
over, om enn sakte.  

utgangspunkt når man ser på psykiske problemer, 
og det er nettopp det Eva Dalsgaard Axelsen gjør. 
 
Hun tar utgangspunkt i at symptomet er en res-
surs. Og hvordan da? Jo, hun har blant annet et 

som har dem, selv om de er smertefulle. En kan si 

beskjed fra deg selv til deg selv om det som er galt 
  

 
Boka ga meg en positiv vinkling det er viktig for 
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meg å ha med meg videre i det endringsarbeidet 
jeg har behov for i eget liv. Jeg er periodevis 

sier periodevis, så er det fordi det er godt å ha 
noen pauser innimellom hvor jeg kjenner på at jeg 

samtidig som jeg vet at jeg har områder i mitt liv 
med tilbakevendende problematikk som jeg kan 

 
 
Jeg ser på mine psykoseopplevelser som en røm-
ming fra egne smertefulle opplevelser i livet, og jeg 
gikk inn i psykose, ikke bevisst, fordi hverdagen var 
for vanskelig å takle. Jeg manglet f eks erfaring fra 
gode og grunnleggende måter å stå i og håndtere 
konflikt i nære relasjoner på. Jeg har nettopp vært 
hos Hellinger på familiekonstellasjon, og det var 
svært interessant å lære hvordan det kan være 
med på å løse opp i traumer. 
 
I min bok, som kom ut i 2008, skriver jeg blant an-
net følgende: 

i 1992 ble stanset ved hjelp av Cisordinol 
(Cisordinol er en anti-psykotisk medisin), og ikke 

i min kropp gjort avhengig av medisiner? Fordi psy-
kosen som ble stanset ved hjelp av medisiner den 
gangen, vil jeg for all framtid bli psykotisk hvis jeg 
en dag slutter helt med medisiner?  
 
Ut i fra mine erfaringer vurderer jeg ikke å slutte 
med de medisinene jeg bruker i dag, men jeg har 
likevel en del spørsmål rundt den måten psykoser 
blir håndtert på i psykiatrien. Og ikke minst: Kunne 
alle medisiner vært unngått helt om jeg hadde fått 
hjelp av en god samtaleterapeut på et tidlig tids-
punkt i livet? Det er kanskje rart å stille slike spørs-

 
 
Jeg har etter at jeg ga ut boka vært så heldig at jeg 
har fått kontakt med en del mennesker som også 
har egenerfaring med psykose, og spesielt vil jeg 
nevne Inger Emilie Nitter og Gunn Helen Kristian-
sen. Vi har møttes og vi har hatt utstrakt kontakt 
ved hjelp av e-post.  
 
Vi har en del felles erfaringer, og vi har skrevet en 
kronikk sammen som ble trykt sommeren 2010 i 
VG, Nordlys, Altaposten og Finnmarken. Tittelen er 

min blogg http://
www.sivhelenrydheim.blogspot.com 
 
Vi tre har også levert en felles artikkel til SEPREPs 
tidsskrift Dialog som etter planen skal utkomme i 

 
 
Jeg vil til slutt trekke fram Arnhild Lauveng som er 
et lysende eksempel på at det er mulig å bli frisk 
etter å ha hatt en schizofrenidiagnose. (Hun tar oss 
med inn i en verden av stemmer og hallusinasjo-
ner, og hun viser hvordan vrangforestillinger og 
symptomer har sin egen logikk og mening.) Fra om-
tale av hennes bok . 

 

Arnhild Lauveng utdannet seg til psykolog og har 
arbeidet som det i en del år. Hun er nå i gang med 

som virker for hvem og hvordan styrke identitets-

ser fram til å høre om forskningen underveis. 
 

du kjøpe direkte fra meg ved å ta kontakt på e-
post: sivryd@gmail.com eller mobilnr. 95866865. 
Den er også innkjøpt av en del bibliotek, blant an-
net Erfaringskompetanse sitt:  
bibliotek@erfaringskompetanse.no eller Mobil: 
90972727  
 
Liste over blogger eller andre bøker nevnt i denne 
artikkelen: 
 

 
 

 
 

 
 
Blogg: Psykose.erfaringer:  
http://www.sivryd.wordpress.com 
 
Blogg: http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com 
 

http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com
http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com
mailto:sivryd@gmail.com
mailto:bibliotek@erfaringskompetanse.no
http://www.sivryd.wordpress.com
http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com
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WSO  v/ styremedlem Britt Marryan Carlsson 
oppfordrer alle til å tørre å slippe barnet i seg løs 
og til å bli med i en Stjernesirkel for å gjøre Stjer-
neting. Dette dreier seg om morsom lek for voks-
ne til å styrke selvfølelsen. 
 
I Britt Marryan's kalender så er vi nå i Svanens år 
og vi kan alle assosiere oss med Svanen som 
seiler på muligetenes hav. Vi kan sitte rundt et 
bord eller stå i sirkel på en åpen plass. Vi spiller 
roller og bytter plasser eller sender ballen til en 
annen kontinuerlig. Den som sitter/står på hode-
plassen har ordet. 
 
Dette er en utmerket måte til å bli kjent med 
nye/gamle venner på en annerledes måte og til å 
åpne seg med seg og sitt sammen med andre. 
Man kan også velge å ikke si noe som helst. Britt 
Marryan's konsept har ikke blitt noe særlig god-
tatt av psykiatrien men vi i WSO Oslo og Akers-
hus synes dette er en idè som er verdt å satse på 
og vi ser at noen av oss synes dette er så bra at 
de møter opp gang på gang. 
 
Britt Marryan's Stjernesirkel er et godt alternativ 
til psykiatriens gamle og kjedelige tankemønster 
og kan friske opp i en grå og kjedelig hverdag for 
de aller fleste. Vi har Eidsvolds Plass som base 
og informasjon om datoer vil bli lagt ut i kalende-
ren vår. Meld gjerne din interesse til Britt Mar-
ryan Carlsson på epost: olioooster@gmail.com. 

Hva skal man tro? 
 
Er man frisk pågrunn av medisiner ene og alene 
eller er det pga av egen innsats for å bli bedre? 
Innsikt i egen sykdom som det snakkes så mye 
om er det et resultat av personlig endring forår-
saket av at man er samarbeidsvillig når man går 
i terapi? 
 
Jeg mener at disse spørsmålene har et ganske 
enkelt svar, og det er at ja, mesteparten av job-
ben har man definitivt gjort selv og at ingen and-
re enn en selv kan ta på seg æren i et slikt hen-
seende. Ressurssterke mennesker er vi alle og vi 
kan klare oss helt fint uten inngripen fra psykiat-
rien. 
 
Det beste ville jo være om psykiatrien omorgani-
seres til å møte folk på andre arenaer for eksem-
pel i menneskers egne hjem, i stedet for på kal-
de og sterile akuttavdelinger. Det ville vært så 
mye hyggeligere og det ville spart det norske 
samfunnet for enorme summer årlig.  
 
Ikke minst så ville en slik behandling gjøre be-
handlingen mye mer komfortabel for den som i 
kortere eller lengre perioder er på mottakersiden 

som jeg hører hver eneste gang jeg hører på 
Mind Freedom web radio. 
 
Man skal være sterk for å ikke bli knekt fullsten-
dig sammen når man er innlagt i psykiatrien og 
degradert til psykiatrisk pasient eller bruker av 
psykiske helsetjenester. Essensen i ens eget liv 
bør jo bestå av å kunne ta selvstendige valg og 
de riktige sådan. 
 
I utgangspunktet så bør man først og fremst bli 
forespeilet å bli frisk av behandlingen man får, 
altså bør man få slippe å høre at man må gå på 
medisiner resten av livet. Slikt bør ikke kalles 
behandling, men rett og slett kvakksalveri av 
verste sort. 
 
Bjørn Ingar Pedersen 

  HVA SKAL MAN TRO ? / STJERNESIRKLER 
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PORTRETT-INTERVJU  
MED INGER EMILIE NITTER. 

 
Intervjuer: Kari Sparhell 

 
Kalenderen viser torsdag 3. februar 2011;; og merke-
lig nok;; - det er vår i luften. Jeg ankommer Gjølstad 
gamle skole midt på dagen med snesmelting og sol-
skinn. Denne tidligere skolen ligger i Rakkestad kom-
mune, (ca 5 km fra sentrum) ble bygget i 1921, og 
var lærested i 50 år. 
 
Inger kjøpte stedet for ca 10 år siden. Hun bodde her 
i 3 år sammen med sin yngste datter og et barne-
barn... og et par års tid holdt hun til i Hærland og ett 
år i Oslo. 
 

ten;;» sier Inger.)  
 
Ellers har hun bodd alene i dette kjem-
pestore huset. - Det vil si: Helt alene er 
hun ikke;; for jeg blir møtt på tunet av 
den pinne-gale border-collien Luna, og 
svær hvit hannkatt stryker seg inntil 
meg på vei oppover trappa. På veggen i 
trappegangen titter jeg på de mange 
familiefotografiene som henger her.  
 
Inger tar i mot folk med åpne armer og store smil. 
Hun vil gjerne ha liv i huset sitt. 
 
Inger er en herlig hjertevarm person, og virker på ing-
en måte plaget av hverken psykiske eller fysiske 
problemer. Hun er en glad person. «Gleden er den 
mest forbudte av alle følelser!» har jeg hørt henne si, 
men her i huset er den sannelig ikke forbudt! 
 
Det brenner på peisen i det store kjøkkenet;; som 
også fungerer som dagligstue om vinteren. Inger ser-
verer lunch og vi prater.  
 
Hun forteller at hun har 2 voksne døtre og 6 barne-
barn som bor i rimelig kjøreavstand fra Gjølstad. Dis-
se er faste gjester i huset. 
 
Inger Emilie selv ble født i 1949;; vokste opp i Bærum, 
og hun er en såkalt overlever fra Psykiatrien, - med 
en rekke innleggelser og bruker-erfaringer bak seg. 
 
 
 

På veggen henger barnetegninger og en plansje med 
svenske Fjærilder. Sommerfuglen er på mange måter 
Ingers symbol. Metamorfosen... 
 
Hun er kjent av mange, spesielt på grunn av sine flot-
te tekstilbilder (27 i alt ) hvor hun har skrevet og 
malt, sydd og brodert på stoff med bilder og tekster. 
Denne utstillingen heter «Fra Blakstad til Blomstad» 
og jeg synes den beskriver kapitalismen og psykiatri-
ens maktapparat og en vei mot et nytt samfunn mer 
enn tusen ord. 
 
Inger sier at som mennesker har vi levd lenge nok 
med Kirkens og Psykiatriens konstruksjoner.  Hun ser 
for seg et nytt samfunn vokse fram når Psykiatrien og 
Kirken faller og disse institusjonene får nye grunnsyn. 

 
De store tekstilbildene hennes er for-
holdsvis enkle å frakte med seg. Inger 
har stilt dem ut en rekke ganger på 
Eidsvolls plass, - på Askim kulturhus , - 
på Sletner gård i Rakkestad, i Trefoldig-
hetskirken og på Alternativmessen. 
 
Inger forteller om alle menneskene hun 
kom i kontakt med da hun stilte ut, og 
at mange kom og fortalte om sine egne 
erfaringer;; - på godt og vondt. Hun ut-
rykker takknemlighet for dette og over-
for alle som kom med kommentarer, 

bekreftelser og takk.  
 
«De gav meg stoff! -Og inspirasjon!» sier hun med be-
geistring. 
 
Inger er en dronning ved klaveret. Synger flott gjør 
hun også. Og ikke minst;; - i en alder av 62 har hun nå 
også begynt med stand-up-show! Hørt på makan! - 
Man kan ikke la være å beundre denne damens på-
gangsmot, engasjement og livslyst.  
 
Før vi begynner på intervjuet vil Inger at vi skal gå en 
tur «Jorda rundt». Heldigvis var det bare jordet rundt..  
- Inger prater i vei mens vi vasser i råtten skaresnø...  
 
Det er spesielt å møte et menneske som ikke synes å 
holde noen ting hemmelig om seg selv eller sin broke-
te fortid. 
 
- Vel tilbake i Ingers kjøkken begynner jeg på alle 
spørsmålene jeg har hatt lyst til å stille: 
 

Inger Emilie Nitter 



  

  

  

Jeg har hørt at du går med tanker om å skrive en 
bok, Inger. Har du skrevet noe tidligere også? 
 
Jeg har skriblet i alle år;; - dagbøker og notater. - Dess-
uten har jeg fått lov å bidra med noen brever i en bok 
som min Store Kjærlighet skrev, - hvor jeg blir beskre-
vet som en nymfoman hysteriker. Inger ler;; .... - Noen 
ganger må man forsvare seg mot den vanskelige 
kjærligheten... 
 
Dessuten har jeg skrevet et kapittel i en undervis-
ningsbok for helsearbeidere. Der skrev jeg om den 
«polare veien» Jeg tror kapitlet het: «Ut av det usynlige 
fjellet!» 
 
Hvorfor har du lyst til å skrive? 
 
Jeg vil fortelle at Den Indre Naturen er like presis som 
den Ytre Naturen. Jeg vil fortelle hvordan psykosene 
frigjorde meg, og om at hver angstbit som kom opp 
gav meg en litt større forståelse og et litt større mot til 
å være ærlig her i verden. Jeg vil fortelle folk at psyki-
atrien tar grunnleggende feil i sitt syn på psykose, 
sinnslidelse. Jeg kaller det menneskeflokkens regula-
tor. 
 
Jeg vil fortelle at sinnslidelsen ble en opplysningsvei. 
Jeg ante det ikke på forhånd. Jeg våknet så det sang 

ningene. Da jeg gjennomlevde angsten fikk jeg be-
vissthet om det som hadde utløst den...  
 
Tenker du på å skrive en selvbiografi? 
 
Hmm... - Jeg har egentlig bare lyst til å vise at psyko-
sen er et slags billedspråk som frigjorde meg. Jeg me-
ner det kan være sånn for andre også. Jeg har dess-
uten lyst til å få trykt bildene mine i boka! 
 
Du er jo kunstner, Inger;; hva betyr kunsten for deg? 
 
Inger fnyser lett. Hun sier: Jeg er litt forsiktig med å 
bruke ordet kunstner om meg selv.. Jeg vil ikke ha på 
meg noen hatt med fjær... Jo, forresten! Det hadde 
vært moro det;; - men: Pinadø! Kan vi ikke si at vi er 
kunstnere alle sammen? Jeg mener at den største 
kunsten er å bygge et godt samfunn! Det er vi jo med 
på å forme alle sammen.. Kunstnerne burde ikke 
mure seg inne med sin kunst. Vi har nok av bilder nå! 
Nå er det samfunnet vi skal omforme!  
Jeg synes kunstnerne skulle være ute i samfunnet;; 
på skoler, på sykehjem, overalt;; - for å hjelpe til med 

å skape gode sosiale former, frigjøre de skapende 
evnene;; åpne menneskene, - få dem til å snakke fritt, 
osv. 
 
Hva slags forhold har du til Naturen? 
 
I naturens fang føler jeg meg hjemme. Det har jeg 
gjort siden jeg var liten pike. I Naturens øyne er alle 
vakre og blir akseptert. Naturen er en stor inspira-
sjonskilde, og jeg er så utrolig fascinert av Presisjo-
nen! ....Blåveisen som åpner seg i solskinn og lukker 
seg i regn...  
 
Er du mye ute i det fri ? 
 
Det er naturen som gir oss alt. Jeg elsker å plukke 
sopp og bær! Det gir tilhørighet;; det å huske stedene 
man har gått. - Naturen Snakker faktisk til oss men-
nesker!Når jeg opplever et plutselig solstreif eller en 
fugl som flyr opp, blir sansningen betydningsfull, - og 
det kan gi meg en intens følelse av samhørighet med 
helheten.. Det er relasjon det ! 
  
Har du funnet Kjærligheten med stor K, Inger? 
 
Javisst! En rekke ganger! ...men det blir så banalt... 

lage kaffe nå.) Vi har jo noen år på baken;; Kari! Vi har 
loddet « De Store Dyp»? - eller..  
 
Jaa? 
- men så gikk det jo over da... - Jeg lette bestandig 
etter Kjærligheten, - slik vi kanskje alle gjør... - Jeg 
tenkte at jeg skulle finne «Den Rette Mannen», - men i 
virkeligheten mener jeg det er vår lengsel etter Helhet 
som driver oss til å lete!  
 
Til slutt møtte jeg ham da, - Den Store Kjærligheten, 
men det ble ikke helt enkelt... 
 
- Han var som en hel skoleklasse med umulige gutter, 
- og han var nesten 80 år! Tenk deg! Han var Helt Vill! 
 
Hvor traff du ham?  
 
På Kunstnernes hus i Oslo... (Inger tar en liten pause 
før hun fortsetter..) 
 
Han ville hele tiden dukke meg. Jeg måtte lære å for-
svare meg;; - reise meg og stå for mitt eget! Du kan jo 
si at han gjorde meg sterkere! - Men ja! - Kjærligheten 
gjør mennesket Helt. 
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Den historien er et tilbakelagt kapittel, - men nødven-
digvis måtte jo spørsmålet dukke opp;; Hva skal jeg 
nå leve for? Hvordan kan man kompensere for tapet?  
 
- Vel.. - Jeg lever for en Ny Psykiatri, - et nytt samfunn;;  
 
- Frigjøring av Menneskets Sanser og Følelser! 
 
Er Kjærligheten bestemt av Skjebnen, tror du? 
 
- Ja, på en måte. Man forelsker seg i den man trenger 
å møte for å bli hel, tenker jeg. Kjærligheten åpner 
horisonten, men det er smertefullt også. Jeg gikk i 
stykker hver gang, men det er jo det som er å vokse! 
Det er å bli slått i stykker og satt sammen igjen. Det 
er en natur-prosess! 
 
Du har vært gift en gang Inger. Hva lærte du av det? 
 
Jeg var så fascinert av ham. Han var så Fri;; - sa rett ut 
hva han tenkte og følte! 
Han nøt Livet, og tok sin plass. Det var skremmende 
på en måte! Jeg ville «oppdra» ham og forme ham i 
«mitt bilde», - men det var ikke så enkelt. Det ble kon-
flikter. Familien min ville heller ikke akseptere ham 
slik han var. Vi ville at han skulle bli som «Oss»! 
 
Til slutt sa han: «Du kan se deg selv i speilet og 
SPY!!!» 
 
Så harde ord trengte jeg for få en begynnende forstå-
else av min egen intoleranse, - mine fordømmende 
holdninger. Jeg forsto ikke hvordan jeg projiserte min 
angst på ham, sånn at det så ut til at han var årsaken 
til problemene i ekteskapet, - og jeg overså alle hans 
talenter og gaver, - hans sterke sider, - den vakre sje-
len.... - Jeg ville Skilles! 
 
Jeg trodde liksom at det skulle bli ro i livet mitt da, -
men jeg var fortsatt fanget i familiens låste mønstre 
og fordommer. Jeg syntes det var som om en vegg 
falt ut! Jeg skjønte at jeg hadde problemer. Jeg hadde 
ikke lært å verdsette folk med en annen «kultur». - Jeg 
angret bittert på skilsmissen. Vi hadde 2 døtre, - som 
da vi skilte oss var omtrent 3 og 9 år gamle. De ble 
boende hos meg, - slik som det var vanlig på den ti-
den. 
 
Hva er viktig for deg nå? 
 
Vennskap er viktig. - Å få utfolde seg. - Jeg ser sjelden 
TV og hører lite på radio;; - jeg tåler ikke så altfor 

mange impulser. Jeg roer ned, - og finner ut hva Je-
sus ville. Vi er alle i gang med en frigjøringsprosess 
nå;; Den er viktig;; - fordi man har sykeliggjort den aller 
mest finstemte delen av mennesket. 
 
Hvor går veien inn i Fremtiden ? 
 
De siste skal bli de første! Det tror jeg på! -  
 
Det er vi som sanser til bunns som skjønner hva som 
skjer. Det er vi som kjenner i sansene hva som er feil 
og som vet hvordan et godt samfunn skal bygges. Jeg 
ser fram til at Kirken får en sann forståelse av Jesus. 
Han døde fordi han snakket sant. 
 
Det har ikke vært noe syndefall. Den guden som kom 
inn i Edens have og forbød menneskene å ha bevisst-
het, var en konstruksjon, laget for å skremme flokken 
til innordning. Likevel er det mye å finne i Bibelen av 
logikk:  
 
Helt i slutten av Johannes Åpenbaring sitter Lammet 
på Tronen. Da skremmer ikke Styresmakten lenger 
menneskene. Psykiatriens fall er menneskenes frigjø-
ring. Da regulerer vi hverandre. Den nye psykiatrien 
må bygge på et sant og humant grunnsyn. Med Trygg-
het blir menneskene friske! 

 

Er det noe annet du gjerne vil si til slutt? 
 
Ja jeg vil påpeke at psykiatrien har signaleffekt til 
hele samfunnet. Den signaliserer at angst og depre-
sjon skyldes en funksjonsfeil. Menneskene tror de 
reagerer feil når de kjenner angst og depresjon. Det 
er en gedigen bløff! Mennesket reagerer presist i 
sinnslidelsen på ulike former for undertrykkelse. Det 
er varslingssystemet som tennes! Psykiatrien slukker 
menneskeflokkens varslingssystem. 
 
Takk for intervjuet;; Inger! - Jeg tenker at dine tanker 
vil vekke enda flere tanker hos andre som også ten-
ker!  

morgen for å holde sitt årlige foredrag om Bruker-
perspektivet på Diakonihøgskolen, hvor hun også 
skal spille og synge litt og vise fram noen av sine 
tekstilbilder.)  
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Rapport  
fra Kongressen Psykisk Helse 2011 

 
Nok en kongress om psykisk helse ble arrangert i 
Trondheim 17.  19. januar 2011. Her ble det 
snakket mye om hvordan alt skal bli så mye bed-
re og at kompetanseutvikling for helsepersonell 
er alfa omega i en slik sammenheng. Knapt et 
ord ble nevnt om hvordan brukernes liv kan ut-
vikles til det bedre. Her var det tydelig at det ek-
sisterer en oss og dem-mentalitet. I praksis så 
betyr det at psykiatrisk helsepersonell på en 
måte blir overmennesker som tar avgjørelser på 
vegne av pasientene. Sånn vil vi jo ikke ha det. Vi 
vil være eksperter i eget liv, konsekvent. 
 
I bunn og grunn så skulle vi brukere lært bort 
noe til de som så flott forteller at de jobber med 
mennesker og ikke omvendt. Forståelsen av psy-
kisk lidelse er det vi som sitter med nøkkelen til. 
På kongressen var det kun et fåtall brukerrepre-
sentanter tilstede og jeg har inntrykk at det iher-
dige arbeidet vi gjør for å endre tankegangen 
som psykiatrien har blir latterliggjort på slike 
kongresser. Sånn vil vi heller ikke ha det. Vi vil bli 
tatt på alvor og behandlet med respekt. 
 
Kompetanseutvikling for helsepersonell er nok 
noe som er velment men å bruke så mye tid som 
det har ble gjort på å finne nye metoder til å for-
stå og definere oss brukere med så lite bruker-
medvirkning som det var på denne kongressen 
er å kaste bort tid og å sløse bort masse penger 
som heller burde vært brukt til å bygge opp et 
behandlingstilbud bygd etter våre premisser. 
 
Jeg vil minne dem på at om det ikke hadde vært 
for oss så hadde ikke disse menneskene hatt 
verken jobb eller flotte titler å skilte med. For 
fremtidige seminarer, konferanser og kongresser 
så ber jeg dem om å gjøre jobben sin som jo er å 
oppfylle våre ønsker og inkludere oss i enda stør-
re grad en til nå. Fortsatt så har ikke vi brukere 
100% kontroll over det psykiatriske systemet, 
men dagen den kommer om ikke lenge. 
 
Under disse dagene i Trondheim så fikk vi som 
vanlig høre mange flotte og velmenende ord om 

hvor flott det er å ha en psykisk helsevernlov. 
Leder Mette Ellingsdalen prøvde i sitt innlegg og 
under den påfølgende debatten iherdig å få tilhø-
rerne til å forstå hvilken enorm krenkelse det 
kan være å for eksempel være tvangsinnlagt el-
ler å bli tvangsmedisinert. Behandlingskriteriet i 
psykisk helsevernloven ble nevnt og en tilhører 
tok ordet og mente at det er nødvendig å behol-
de det i sin eksisterende form. 
 
Den delen av psykisk helsevernloven som kalles 

en person får sine utsikter til bedring vesentlig 
redusert eller sin tilstand forverret uten psykiat-
risk behandling så kan personen begjæres inn-

tale at dette dreier seg om hvem som i utgangs-
punktet burde ha rett til å definere dette, om det 
er brukeren selv eller psykiatrien og jeg er 100% 
enig med Mette i at det er brukeren selv som 
skal ta den avgjørelsen. 
 
Prating rundt grøten fikk vi oppleve på kloss hold 
under disse dagene men selve grøten manglet. 
Det vil si viljen til å sette alle disse flotte ordene 
ut i praksis. For å bruke et annet uttrykk så var 
hele denne kongressen bare spill for galleriet. La 
oss håpe at psykisk helsearbeiderne ikke bare 
kom for å sanke studiepoeng til å tilføye sin til-
leste kompetanse men at de lærte noe av oss 
om å behandle andre mennesker med respekt 
og tillit. Det er alfa omega i forholdet bruker og 
behandler. 
 
Bjørn Ingar Pedersen 
 
 

     RAPPORT FRA TRONDHEIM 
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DIKT 

Feilbehandlet 
 

De nye seloter / fanatismens voktere 
forviser til ATFERDSJUSTERING 

den som påpeker lovbrudd og feil 
 

Etikkens voktere desinformerer i Helsevesenets 
navn 

og bruker falske diagnoser som snarer 
for å skjule skader og overgrep 

De ofrer sjeler for egen sannhet! 
 

Den som står såret tilbake 
knuger hender i dirrende harme 

når de som skal avdekke udåden 
velger den sterkestes side 

 
Offeret vet at når livet knuses i biter 

har hver liten del sin sorg 
Det er nytteløst å kjempe! 

Fanget i de mektiges skitne spill 
er bare Håp om rettferdighet igjen 

 
     K. Kristiansen 

 
Gjestfrihet ? 

 
 

var trøtt og vingla på stien 
 

Fikk seng i all hast 
men ble reima fast 

 
Velkommen til Psykiatrien! 

 
  Turid Thelma Olsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levende død 
 

Levende død  på Dikemark  var jeg 
Uten å forstå  hvorfor der  var jeg 

Innesperret  på ubestemt tid  var jeg 
Angår det  ingen  dør jeg! 

 
Klar til å  erobre verden  var jeg 

I toppform  og nysgjerrig på livet  var jeg 
I mangel på  fremtidsutsikter  var jeg 

Et siv som  ble knekket  dør jeg? 
 

Fremtidsusikker  jo visst  var jeg 
Men flygeferdig  ja vel  var jeg 

Da høsten  stod for døren  var jeg 
Rede til  å gå ut i verden  dør jeg? 

 
Klar til  å erobre verden  var jeg 

Men forlatt  av mennesker  var jeg 
Tausere  enn noensinne  var jeg 

Er det ingen som forstår meg  dør jeg! 
 

Men gud  på min side  har jeg 
Selvtillit  basert på tro  har jeg 

Vokst sterk  gjennom motgang  har jeg 
Funnet  likevekten tilbake  jeg dør ei! 

 
Min rap skrevet på 2000-tallet 

 
Elin Sverdrup-Thygeson, Oslo 24/1-2011 

Foto: May-Sylvi Nilsen 
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Universelt tilvere 
 

Ei jord 
full av rørsler 

på leit etter ljos 
 

Ein blå himel 
med sol på 

 
Natt og dag 
med skyer 

som fer fram 
 

Det er alt som er 
i universet 

 
Anders Haugland 

Sørg 

Sørg kjære du 

sørg for stilla inni deg 

sørg for æva i livet du lever 

sørg for puls som hamrar og slår 

og gi pusten din frie kår 

sørg 

som om mørkret vil lyset 

sørg 

som om auga vil frihet. 

Wenke Brendehaug 

  DIKT 

Foto: May-Sylvi Nilsen 

 
Dikt av Kjell Nesdal 

 
Guden Amor har sin pil 

men jeg er i den største tvil 
om han har styring på pilene sine 

Han rammer i hytt og pine 
 

Kyss bare vakre kvinner 
de har blitt kysset før 

For dem blir det hastige minner 
Andre snakker om det til de dør 



  

  

  

Side 14                     SØKELYSET 31 -  2011 

DUGNAD FOR FRIHET 

Vil ha dugnad for frihet 

Planene er lagt for et døgnåpent, brukerstyrt res-
surs- og mestringssenter . Målgruppa er mennes-
ker som møter traumer, livskriser og psykiske 
utfordringer. 

- Vi vil at dette skal være et alternativ til dagens 
psykiatriske tilbud. Fokuset skal være å gi men-
nesker individuell hjelp, basert på et positivt 
menneskesyn, forteller leder av prosjektgruppa, 
Grete Johnsen. Hun er utdannet agronom og sy-
kepleier og har jobbet i psykiatrien i flere år. 
Gjennom brukerorganisasjonene har hun kom-
met i kontakt med mange brukere og pårørende 
som ikke får hjelp i psykiatrien. 

God støtte  
- I tillegg har de blitt utsatt for overgrep. Dette 
har engasjert meg sterkt. Derfor ønsker jeg å 
hjelpe, spesielt de med de mest alvorlige diagno-
sene, sier Johnsen til Erfaringskompetanse.no. 
Hun har fått støtte fra flere organisasjoner som 
LPP, WSO, Hvite Ørn og Aurora støtteforening, og 
håpet er at alle brukerorganisasjonene vil bidra. 

Helhetlig omsorg  
- Hvor langt har dere kommet i planleggingen 
med senteret? 
- Vi ønsker å etablere et senter i Osloområdet, 
men har ikke landet i forhold til hvor, når, finansi-
ering eller budsjett. Men vi drømmer om et sted 
som kan gi en helhetlig omsorg til mennesker i 

HÅPER PÅ KJEMPEDUGNAD:  
Grethe Johnsen fra WSO vil etablere et døgnåpent brukerstyrt ressurs- og mestringssenter for men-
nesker med psykiske utfordringer. 



  

  

  

livskriser og inviterer derfor til en kjempedugnad. 

Alt henger sammen  
- Hva er galt med det offentlige tilbudet? 
- Vi mener at tilbudet ikke er godt nok. Den ensi-
dige fokuseringen på diagnoser i psykiatrien fø-
rer til en altfor stor grad av sykeliggjøring av men-
nesker. Vi trenger derimot muligheter til å velge 
terapiformer etter eget ønske mens vi er innlagt, 
enten det er medisiner, nettverksarbeid, familie-
terapi, psyko-, samtale- eller kroppsterapi eller 
healing og terapi i form av kunst, uttrykk eller 
ernæring. Vi vil ha fokus på brukermedvirkning 
og et helhetlig menneskesyn. Det betyr blant an-
net at fagfolk og hjelpeapparat forholder seg til 
hele mennesket, ikke bare til en diagnose, en 
kropp eller en hjerne. Alt henger sammen og på-
virker helheten, mener Johnsen. 
- Mange opplever ikke å få den hjelpen de treng-
er. Men det finnes mange gode, alternative be-
handlingsformer. Det er en viktig driftkraft, sier 
Hanne Moss i prosjektgruppa. 

Krisesenter  
- Selv om ikke detaljene er på plass, hvem skal 
betale for tilbudet? 
- Vi må se på finansieringen. Målsettingen er at 
dette ikke skal koste tusenvis av kroner, men 
samtidig klarer vi ikke å gi dette tilbudet gratis. Vi 
ser for oss både en form for krisesenter og andre 
behandlingstilbud som strekker seg over lengre 
tid, forteller Unni Bjørnsen i prosjektgruppa. 

Tekst:: Astrid Borchgrevink Lund/
Erfaringskompetanse.no 

Foto: Thomas Øverbø/Erfaringskompetanse.no 

Les mer om Erfaringskompetanse på: 

http://www.erfaringskompetanse.no 

 

Dugnad for frihet 
 
Hvordan ønsker du å bli møtt når du opplever livskri-
ser og psykiske utfordringer?  
 
Brukererfaringer og offentlige utredninger viser at 
mange blir møtt med feildiagnostisering, feilbehand-
ling, nedlatende holdninger og manglende helhets-
syn. 
 
Brukermedvirkning er lovpålagt, likevel opplever 
mange å bli utsatt for tvang og overgrep. Politiske 
føringer legger vekt på å redusere tvangsbruk. Man 
ønsker å forebygge tvang gjennom blant annet å ut-
vikle alternative metoder til tvang, herunder medisin-
frie behandlingstilbud. 
 
Dugnad for frihet er et slikt alternativ. Vi tar bruker-
medvirkning, helhetlig behandling og menneskeret-
tigheter på alvor. 
 

VI VIL ETABLERE ET DØGNÅPENT  HELSE- OG 
MESTRINGSSENTER FOR MENNESKER SOM MØ-
TER  LIVSKRISER OG PSYKISKE UTFORDRINGER. 

 
Om oss 

 
Dette er et initiativ fra bruker- og pårørendeorgani-
sasjonene Hvite Ørn, LPP- Oslo og We Shall Overco-
me. Aurora Støtteforening og Norsk Forening for Psy-
kisk Helsearbeid har også gitt sin støtte. 
 
Vi er innstilt på å bruke den tid som trengs for å etab-
lere et alternativt behandlingstilbud, og vi har tro på 
at vi skal klare det! 
 
Prosjektgruppen: 
Hanne Moss, Unni Bjørnson, Grete Johnsen og Liv 
Solberg. 
 

Kontaktinformasjon: 
 
Mail: post@dugnadforfrihet.no 
 
Eller post til: Dugnad for frihet, c/o Landsforeningen 
WSO, Postboks 8817 Youngstorget, 0028 Oslo. 
 
OBS: Inntil dugnaden har fått organisasjonsnummer 
kan donasjoner settes inn på konto opprettet av Or-
ganisasjonen Hvite Ørn org.nr. 993 278 319.  
 
Kontonummer.: 1105.26.46067  
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DUGNAD FOR FRIHET 
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LESERINNLEGG 

Distriktspsykiatriske sentre  DPS 
  
Det har i mange år vært fokusert på hvor viktig 
det er med fornuftig distriktspolitikk slik at byg-
desamfunnene ikke blir avfolka og lagt øde --- 
Visjoner og planer samt arbeidspenger blir skylt 
rett i utslagsvasken gang på gang - Tilstrøm-
minga til byer og tettsteder øker fortsatt, sjøl om 
det fins noen positive unntak. 
 
Helsevesenet skal også 
desentraliseres  nye ideer 

år tilbake skulle pleietreng-
ende eller brukere i mest 
mulig grad få heimebasert 
stell og pleie. Dessverre 
med ulikt hell. 
 
I dag finnes over 70 

seregioner i landet. Det er 
fint at mennesker som sli-
ter med sjela får at opp-
hold ved et DPS som ligger 
nærmest mulig heimkom-
munen. Innleggelsen skal vare så lenge at de 
ansatte  fra overleger, gruppeledere og pleiere 
m.fl. etter grundig, faglig vurdering ser en betyde-
lig tilfriskning før utskrivning skjer. Ettervernet i 
kommunehelsetjenesten skal om nødvendig sik-
res i forkant. 
 
Bygging av sentrene er en viktig del av opptrap-
pingsplanen  vedtatt av Helsedepartementet. 
Sosial- og Helsedepartementet evaluerte sentre-
ne i 2008. Det gjaldt kvaliteten på de tjenestene 
som tilbys pasientene og hvilke  ei 

den enkelte  Kartlegginga av tjenestene er vik-
tig. Det gjelder bl.a. pasienttilbud som skal fung-
ere: døgntilbud, dagtilbud med overnatting hei-
me, samtaletimer og ambulent virksomhet 

ført i samarbeid med helseregionene. For Nord-
Trøndelag blir det Helse Midt-Norge som ligger i 
Stjørdal kommune. 
 

Jeg sitter med en del foreløpige ubesvarte spørs-
mål  fordi jeg bor i Stjørdal og har vært pasient 
ved DPS her. Hvordan kan helse Midt-Norge fore-
ta en troverdig undersøkelse ved å kontakte an-
satte ved DPS? Jeg vil anta at de fleste som job-
ber der ga positive tilbakemeldinger. Grunnen 
kan være for eksempel lojalitet mot systemet ge-
nerelt  sjøl om brukerne er misfornøyde av ulike 
årsaker.  

 
Hvorfor ble ikke denne 
gruppen involvert i kartleg-
ginga? Det er de som vet 

trykker. Personlig så har 
jeg en blandet erfaring som 
pasient. Noe er positivt, 
mens ganske mye er nega-
tivt. Det gjelder bl.a. terapi 
og praktiske ting. Vet at jeg 
ikke er alene om denne 
erfaringa. 
 
Etter å ha opplevd mange 
traumer og psykiske belast-
ninger, søkte fastlegen om 

et 3 ukers opphold men fikk avslag fra overlegen 
ved Psyk. Senter. Svaret var relativt kort og mildt 
sagt diffust.   
 
Det jeg reagerer sterkest på er at opphold i mer 
en ei uke ikke er bra? Ingen begrunnelse om 
hvorfor. Jeg trodde jeg hadde de samme rettighe-
ter som andre i Helsevesenet, også ved DPS, om 
den er en statlig institusjon  Det er krenkende 
og sårt at en kommunelege ikke kan gjøre mer 
når adm. Psykiater sitter med trumfen i 2. linje-
tjenesten. 
 
Jeg lurer fortsatt på om jeg bor i en rettsstat med 
menneskerettigheter. Det fins uttallige advokater 
med Justisministeren på toppen. Merkelig at ikke 
rettsvernet for brukere i psykisk helsesektor ikke 
fungerer. (Skal det hamres så skal det hamres, 
skrev salige Ibsen) 
 
Sigrun Dagrunsdottir Granås 

Stjørdal DPS 
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Rep skap innlegg  ang.  psykiatri 
 
Jeg vil ta til orde for å avvikle elektrosjokk  som be-
handlingsform i psykiatrien. Det er en avleggs og in-
human metode mot depresjon. Pasienter kan berette 
om fryktelige smerter, hukommelsestap og svekket 
konsentrasjonsevne etter sjokkbehandling. 
 
Noe som er nesten like ille er medisiner med frykteli-
ge bivirkninger. Mange som har benyttet medisiner 
mot psykiske lidelser kaller det for kjemisk lobotome-
ring, indre tortur og selvmordstabletter. 
 
I de siste årene er mye av psykiatrien blitt desentrali-
sert i såkalte disriktspsykiatriske sentre også kalt 
DPS  Det er et godt alternativ til de store asylene. Her 
er det ikke reimer og tvangsmedisinering, men be-
handling lokalt med samtaler, positiv tenkning og 
mestringskurs. På DPS blir man møtt med omsorg, 
omtanke og respekt i stedet for tvang og stigmatise-
ring. Koordinator og behandler på DPS er opptatt er 
ernæring, kosttilskudd og fysisk trening i stedet for 
frihetsberøvelse og sprøyter. 
 
På Holmlia har vi et aktivitetshus beregnet på folk 
med nerveproblemer. Her kan man bygge nettverk og 
gå på datakurs. Dette er stedet for inkludering og 
samhold hvor man kan jobbe med alt fra keramikk, 
maling og andre husflidsvirksomheter. 

Gaustad Sykehus 
Vi trenger nytenkning og omstrukturering når det gjel-
der steder som Gaustad. Kanskje bør dette stedet 
bygges om til små hybler og kollektiv meddarbeids-
muligheter, små verksteder som skredderverksted og 
gartneri. Brukere burde får SPA behandling og mas-
sasje. Jeg tror ikke på at med ondt skal ondt fordri-
ves. Mennesker i eksistensiell krise trenger å bli møtt 
med omsorg, forståelse og trening i å løse usunn tan-
kevirksomhet der man lærer å tenke positivt.(kognitiv 
terapi) 
 
Jeg har et ønske om at legemiddelindustrien forsker 
på å utvikle medisiner uten bivirkninger. 
Vi trenger en psykiatri og tverrfaglighet som setter 
menneskets verdighet i sentrum. 
 
May Bente Lie 

 
 
 
 
 

 

LESERINNLEGG 

   Spøkelyset 
 

I det lune hjørnet: 
 

Først er det pasijentene, 
så er det pasiguttene 
Oss insidere imellom! 

 
Vennlig hilsen 

Fru Anne Margrete Urheim Bakke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: May-Sylvi Nilsen 
 

Er sorg definert som sykdom? 
  
For ca 3 år siden tok min egen bror sitt eget liv og jeg 
havnet i en ganske tung sorgprosess. Noe som er helt 
naturlig i en slik sammenheng. Jeg ble innlagt på en 
psykiatrisk avdeling og legen der mente at jeg burde 
prøve medisiner. Dette takket jeg ja til, noe jeg i dag 
angrer bittert på. 
 
I likhet med mange andre så ble jeg regelrett lurt av 
den legen jeg snakket med. Hadde jeg bare visst hva 
jeg takket ja til. Denne legen sa til meg at disse medi-
sinene ikke hadde nevneverdige bivirkninger, men 
det var regelrette løgnaktige påstander. Etter å ha 
gått på dem så lenge så har jeg dessverre blitt helt 
avhengig av dem for å få sove normalt om natten, 
noe som aldri var noe problem tidligere. 
 
Jeg har erfart andre bivirkninger også som kriblinger i 
beina, vektøkning, kvalme og svimmelhet for å nevne 
noen. Den eneste responsen jeg har fått når jeg kon-
fronterer dem med dette er at det vil gå seg til etter 
hvert. Hvorfor sier legene at pillene de deler ut ikke 
har bivirkninger når virkeligheten er den stikk motsat-
te, og hvorfor blir jeg ikke tatt på alvor? 
 
Aud Helen Henriksen 
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SIRKUS DSM 

SIRKUS DSM 
av  

Bob Foss   
 
 

Er amerikansk psykiatri i ferd med å implodere? 
 
Mye kan tyde på det, men ikke hold pusten av 
den grunn.  Amerikansk (og i forlengelsen: 
global) psykiatri har implodert før, men som en 
katt i fritt svev kommer den alltid ned med 
føttene først.  De særinteresser som holder 
systemet oppe er altfor mektige til å la seg vippe 
av pinnen av et jordskjelv eller to.  
 
Men akkurat nå rister det forferdelig under 
føttene på American Psychiatric Association 
(APA).  Og det er intet mindre enn selve 
legitimeringsgrunnlaget for profesjonen som er i 
ferd med å slå sprekker.  Igjen.   
 
Akkurat som her hjemme, er det i amerikanske 
mainstream-media nesten umulig å få innpass 
med radikale, kritiske synspunkter på den 
etablerte, dogmifiserte psykiatrien.  Men 
plutselig bare skjer det. 
 
I januar-nummeret av Wired Magazine dukker 
Gary Greenberg (psykoterapeut og forfatter av 

vepsebol som det siste året er blitt rørt opp i 
hjertet av APA.  Stridens kjerne er den 
psykiatriske profesjons mest hellige skrift, dens 
veritable Bibel: DSM (The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders). 
 
Hittil har DSM kommet i fire utgaver: DSM-I 
(1952), DSM-II (1968), DSM-III (1980, revidert 
1987) og DSM-
jobbes det for fullt med DSM-5 (som skal bli så 
moderne at den til og med sløyfer romertallet).  
Planlagt utgivelsesår var 2012, men det er blitt 
skjøvet frem til 2013 på grunn av indre bruduljer. 
 
DSM er (eller rettere: gir seg ut for å være) en 
totaldekkende oversikt og klassifisering av 
samtlige mentale fortyrrelser (eller lidelser, som 
det heter i Norge) som kan tenkes å hjemsøke 

menneskeheten. I 1952 var det bare futtige 112 
av dem, og DSM var tilsvarende tynn.  I 1994 var 
de kommet opp i nærmere 400, og DSM var blitt 
tung som en murstein.  Det kan man kalle 
inflasjon. 
 
Så kan jo den enfoldige betrakter spørre: blir vi 
bare gærnere og gærnere?  Eller er det 
psykiaterne som har skjerpet sine falkeblikk, slik 
at det som ikke syntes før nå trer tydelig frem på 
deres radar?  Uansett  det kan virke som om 
produksjonen av psykiatriske diagnoser følger 
den generelle konsumprisindeksen.   
 
Det 
der diagnosene vokser og frodes er det pløyet 
ned gigantiske pengesummer.  I bakkant av hver 
ny diagnose lurer en ny pille, dyrere og finere i 
fargen og formen enn sine forgjengere.  Den 
du ha, den bare må du ha. 
 
Det er mange som opp gjennom tidene har ant 
ugler (og andre unevnelige fjærkre, som f.eks. 
gribber) i mosen.  Og som er frekke nok til å 
insinuere at psykiatrien, bak sin 
kryptovitenskapelige svada, først og fremst er 
bigg bissniss
som en psykiater betrodde meg for flere tiår 
siden, den sanne psykiaters Fingerspitzengefühl. 
 
Nåvel, om det er noen som burde ha den rette 
følelsen i fingertuppene, så er det vel de 
superinnvidde eksperter som har stått bak 
tidligere versjoner av DSM.  Som f.eks. Al 
Frances, som var hovedredaktør for DSM-IV.  

ingen definisjon på en mental forstyrrelse.  Det 
er drittprat (bullshit).  Det går rett og slett ikke an 

gang til.  Nei, det er ikke til å misforstå.  En av 
psykiatriens øverste koryféer uttaler en dødsdom 
over sin egen profesjon.   
 
Smått utrolig?  Vent, det blir bedre.  Robert 
Spitzer, en gang i tiden hovedredaktør for DSM-
III, har forlengst inntatt en lederposisjon i det 
som bare kan betegnes som et frontalangrep på 
psykiatriens diagnosemakeri.  Som Alice sa i 
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SIRKUS DSM 

Eventyrland: dette blir merkunderligere og 
merkunderligere.  Hva er det som skjer? 
 
Det kanskje mest avslørende er måten det som 
kalles forskning bedrives på i nyere diagnostikk.  
Siden 2008 har arbeidsgruppen for DSM-5 vært 
delt opp i 13 panéler (med rundt 10 deltagere i 
hver), der nye diagnoser og de kriterier de hviler 
på stemmes frem gjennom håndsopprekning.  Er 
det 

enhver tid være minst like mye et produkt av 
forhandlinger rundt et konferansebord som av 

deler av arbeidet med DSM-IV ble latterliggjort, 
både i og utenfor fagmiljøet.  Det vil APA ikke ha 
noen gjentagelse av. 
 
Da Robert Spitzer ba om å få se notater fra 
arbeidet med den nye diagnosemanualen, fikk 
han blankt avslag.  De involverte forskerne var 
nå underlagt taushetsplikt!  Det fikk Spitzer til å 
gå i taket.  I et brev til APA fremholder han at 
hemmelighold går på tvers av kravene til 
vitenskapelig forskning, som forutsetter åpen 
utveksling av informasjon. 
 
Spitzer har selv både svin på skogen og 
spøkelser i skapet.  Hans egen DSM-III var intet 
mindre enn et kupp.  Diagnoseapparatet før 
1980 oppviste en elendig reliabilitet, dvs. ulike 
psykiatere kunne ikke enes om hvilke pasienter 
som sorterte under hvilke diagnoser.  Verst ute 
var psykoanalysen, hvis vitenskapelighet 
pilletriller-fraksjonen anså for å være en myte.  
DSM-
som enhver psykoanalytiker livnærer seg på, ble 
så godt som eliminert fra manualen.  Dermed var 
freudianerne satt på gangen. 
 
Inn gjennom hovedinngangen loset Spitzer de 
siste tredve årenes deskriptive, kriteriebaserte 

forliter seg på forestillinger som ikke kan bevises 
om hva mentalsykdom er eller hvilke årsaker 

sin helhet på et sjekkliste-system, en 
identifiserbar forstyrrelse defineres av de 
symptomer pasienten viser opp.  Har du  sjekk, 
sjekk, sjekk, sjekk, sjekk  fem av de åtte 
symptomene på depresjon som DSM lister opp, 
ja da har du en alvorlig depresjon.  
Reliabilitetsproblemet løst ved et trylleslag  nå 
kunne selv psykiaterens sekretær stille en 
korrekt diagnose.  Hvilket (i følge onde tunger) 
hun også gjorde. 
 
På sin side av barikadene har DSM-IV-redaktør Al 
Frances, i beste Ibsen-stil, holdt dommedag over 
seg selv.  Det han mest av alt beklager, er 
manualens åpenbare bidrag til den 
epidemiliknende økningen av bipolar diagnose 
hos barn  en økning på 40 ganger over en 
tolvårsperiode.  De fleste av barna behandles 
med nevroleptika (av mange kalt antipsykotika), 
med overvekt, diabetes og ufullstendig kartlagte 
hjerneskader som følge.   
 
Da et råutkast av DSM-5 ble presentert i februar 
2010, sto det klart at nye fiffige diagnoser, med 
et stadig bredere spektrum av unge mennesker 
som målgruppe, ligger i beredskap. Snart finnes 
en diagnose for enhver festlig anledning, med 
minst ti som passer spesielt for deg. Men glem 
ikke at det er til ditt eget beste.  Tenk positivt: 
don´t worry, be happy.   
 
Imens, bak de lukkede konferansedørene, slåss 
diagnosemakerne så reseptblokkene flagrer. 
 
     - Bob Foss      
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Mette Ellingsdalen 
Leder i WSO 

 
Når faller psykisk helsevernloven? 
 
I 2011 står endelig de sentrale brukerorgani-
sasjonene innen psykisk helse samlet om at 
psykisk helsevernloven er diskriminerende, 
og krever den fjernet. For WSO, som i mange år 
har stått alene om å kreve dette, er det en seier. 
I løpet av de fire årene jeg har vært leder i WSO har 
jeg opplevd alt fra forsiktig hevede øyenbryn til direk-
te latterliggjøring når jeg har forkynt vårt standpunkt 
om å fjerne lov om psykisk helsevern. Det har blitt 
betraktet som naivt, virkelighetsfjernt, utopisk og 
uten bakkekontakt. I 2008 deltok WSO i en høring i 
Helse og Sosial komiteen på Stortinget. Vi krevde 
også da som eneste organisasjon at psykisk helse-
vernloven skulle avskaffes. En av politikerne kom-
menterte dette på denne måten;; det er jo ganske of-

 
 
Og ja, WSO skal være både offensive, nytenkende og 
modige.  Og fordi vi har førstehånds kjennskap til 
hvordan diskriminering, overgrep og usynliggjøring 
oppleves, klarer vi også å gjenkjenne hvor skoen tryk-

enten vi står alene eller som nå får med oss flere. 
Men vi er veldig glad for at flere står sammen med 
oss, da blir sjansene for å få gjennomslag større! 
 
Men det avgjørende er ikke bare å fjerne psykisk hel-
severnloven, men også hva som kommer i stedet. 
Innholdet i loven må endres, ikke bare flyttes over i 
annet lovverk. I 2009 ble kapittel 4a som omhandler 
samtykkekompetanse lagt til i pasientrettighetsloven, 
med bestemmelser som gir svært dårlig rettsikkerhet 
i forhold til bruk av tvang. Det er avgjørende at alle 
brukerorganisasjonene har en kritisk tilnærming til 
om forslag til lovendringer innebærer en reell bed-
ring, ikke bare nye begreper med gammelt innhold. 
Kort sagt spiller det ikke så stor rolle om psykiateren 

sier du har en alvorlig sinnslidelse og derfor ikke vet 
ditt eget beste, eller om samme psykiater sier du 
mangler samtykkekompetanse, og derfor ikke vet ditt 
eget beste.  
Vi håper lovutvalget som nå vurderer psykisk helse-
vernloven klarer å se igjennom tilslørende språkbruk 
og psykiatrisk definisjonsmakt, og tør å foreslå reelle 
endringer som gir oss rettsikkerhet og beskyttelse 
mot overgrep.  
 
Til slutt en oppsummering av noen av WSOs uttalel-
ser om psykisk helsevernloven: 
 
1969: 

forandre politiske strukturer som opprettholdt psyki-
atrisk tvang. Utspillene overfor Stortinget i mai 1969 
viste at WSO ønsket endringer av lover og praksis 
med hensyn til psykiatrisk tvang og behandling, spe-
sielt tvangsinnleggelse, tvangsmedisinering og men-

og menneskerettigheter  WSOs historie 1968-88 
 
Høringssvar 1999 Lov om psykisk helsevern.  
WSO mener dagens Lov om psykisk helsevern bør 
avskaffes eller skiftes ut, da den ikke tjener pasiente-
nes beste, og dessuten bryter menneskerettighetene 
på en rekke områder. Men ikke på noen av disse om-
rådene innebærer Regjeringens forslag en forbed-
ring. Lovforslaget er så dårlig at det er umulig for 
Stortinget å rette det opp gjennom mindre eller større 
endringer. 
WSO skriver også at det ikke bør være adgang til 
tvangsbehandling med medisiner eller elektrosjokk. 
 
Høringssvar 2006, Lov om psykisk helsevern:  
Det er det underliggende menneskesynet og behand-
lingssynet som ligger til grunn for psykiatrilovgivning-
en som er hovedproblemet, i tillegg til at prinsipielt 
sett burde det ikke ha eksistert psykiatrisk særlovgiv-
ning. Psykiatrien tillegges en kompetanse til å skjøn-
ne seg på andre mennesker som de etter vårt syn 
mangler, og har gjennom sin ufortjente status som 
vitenskap og offentlig godkjent og finansiert del av 
helsevesenet en uforholdsmessig stor makt over sivil-
befolkningen. 
 
9. mai 2008.  
Høring i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget.  
WSO ønsker å fjerne særlovgivningen (psykisk helse-
vernloven). Det å ha en egen lovgivning for psykisk 
helsevern forsterker holdningen at de som har alvorli-
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ge psykiske lidelser er en gruppe mennesker som er 
så annerledes at pasientrettighetsloven ikke gjelder 
for dem. Dette fører til en distansering til psykiatriske 
pasienter som gruppe, og gir grobunn for overgrep og 
uforsvarlig bruk av tvang. I psykisk helsevernloven 
som den står i dag er avgjørelsen om hvorvidt tvang 
er nødvendig i stor grad overlatt til psykiaternes 
skjønn.  
 
At en gruppe mennesker i det norske samfunnet opp-
lever at norsk lov ikke gjelder for dem, og at de har 
drastisk redusert rettsvern i forhold til frihetsberøvel-
se og alvorlige inngripen i deres liv (tvungen behand-
ling, medisiner) er ikke akseptabelt. 
Slik psykisk helsevernloven står i dag vil det være en 
betydelig forbedring å fjerne §3.3 behandlingskriteri-
et. Tvang kan ikke være grunngitt i behandling, tvang 
umuliggjør behandling. Et menneske kan kun forand-
re seg i tråd med sin egen vilje og grunnlaget for all 
hjelp må være frivillighet og ønske om hjelp. Vi mener 
at å fjerne behandlingskriteriet vil være en forbed-
ring, men for å kunne få til virkelig endring må hele 
særlovgivningen fjernes. 
 
2009: Bernt-rapporten,  
arbeidsgruppa som vurderte behandlingskriteriet.  
Tre av medlemmene* foreslår at psykisk helsevernlo-
ven oppheves, herunder adgangen til tvangsmedisi-
nering, og at det innføres en ny ikke-diskriminerende 
modell i tråd med den nye FN-konvensjonen om ret-
tighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. 
*Medlemmene Mette Ellingsdalen, Hege Orefellen og 
Bjørg Njaa 
 

 
Oppsummering og anbefalinger. 
Psykisk helsevernloven er undertrykkende, diskrimi-
nerende og stigmatiserende. 
Reel frivillighet i psykisk helsevern er umulig å oppnå 
så lenge tvangshjemlene og tvangsmidlene alltid er i 
bakhånd. Det er behov for endringer i menneskesyn, 
grunnlagstenkning, lovgivning og praksis. Slike store 
omlegginger vil kreve grundige utredninger, og vi kan 
her bare komme med noen innspill og forslag til alter-
nativer. 
 
Psykisk helsevernloven oppheves, og erstattes med 

nering med psykofarmaka må opphøre/forbys. Det 
nedsettes et lovutvalg. 
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Sterk innsats fra brukersiden  
på lovutvalgets høring. 

 
Lovutvalget som vurderer psykisk helsevernloven, 
ledet av Kari Paulsrud, er i sluttfasen av sitt arbeid, 
og vil levere innstilling i slutten av mai. WSOs syn er 
representert i utvalget av Hege Orefellen.  
 

møte, hvor både bruker og fagorganisasjoner var til 
stede. I dette møtet var det veldig tydelig at lovutval-
gets arbeid ikke er et teoretisk prosjekt om lovtekst 
og flytting av paragrafer, men at det handler om men-
neskers liv.  
 
Det er vi som bærer konsekvensene av dagens lovgiv-
ning og maktfordeling, og vi gjorde vår stemme hørt. 
Det var mange sterke og gode innlegg fra brukersida 
som leverte klar tale, mens argumentene fra fagsiden 
var heller tynne.  
 
Hvis dette høringsmøtet skulle være avgjørende for 
psykisk helsevernlovens fremtid, ville det være tid for 
feiring. WSO hadde også fått planlagt tid på program-
met, og innlegget kan leses i sin helhet på 
www.wso.no.   
 

Vi jobber videre for at utvalget skal konkludere med 
både fjerning av særloven og forbud mot tvangsmedi-
sinering.  
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Amaliedagene 2011 
fra 20. til 23. august 

 
Årets Amaliedager starter lørdag 20. august med 
en markering foran Stortinget og åpningskveld 
på Litteraturhuset om kvelden. 
Som vanlig vil det være gudstjeneste og minne-
markering ved skammens grav på søndag 21 
august, og et utendørs arrangement med grilling 
senere på dagen. Fagdagene vil i år bli holdt 
mandag 22. og tirsdag 23. Nærmere informasjon 
kommer. 
Avslutning på 31B tirsdag 23. august om kvel-
den. 
Årets utenlandske hovedgjest er John McCarthy, 
mangeårig aktivist i MindFreedom og grunnleg-
ger av Mad Pride Irland. 
 
Programmet jobbes det fortsatt med, men vi kan 
love at det også i år vil bli bra, og vel verdt å set-
te av dagene. 
Foreløpig program ligger på amaliedagene.no, og 
vil oppdateres etter hvert. 
 

John McCarthy,  
stort hjerte og store ideer. 

 
Tekst: Mette Ellingsdalen 

 
Jeg møtte John McCarthy under WNUSP sin ge-
neralforsamling i Uganda i 2009. Noe av det som 
gjorde mest inntrykk på meg var Johns evne til å 

tigheter, stigmatisering og overgrep, uten noen 
gang å miste av syne at det i bunn og grunn 
handler om enkeltmennesker.  Han kommunise-
rer både med hjerte og hjerne, og med det blir 
budskapet hans vanskelig å ignorere.  Med irsk 
inderlighet kjemper han kampen for hvert men-
neskes rett til verdighet, frihet og inkludering i 
samfunnet. 
ham som gjest under Amaliedagene, han er vir-
kelig et menneske det er verdt å lytte til. 
  

 
McCarthy holder foredrag og taler over hele Ir-

vanlig og naturlig tilstand som alle opplever. Han 
snakker om hvordan man kan forholde seg 
åpent og naturlig til dette uten fordommer eller 
frykt. En annen viktig sak som MindFreedom Ire-
land har satt søkelyset på er kampen mot elekt-
rosjokk. I Irland kan elektrosjokk brukes med 
tvang, og John McCarthy har sammen med andre 
aktivister kjempet for en lovendring som forbyr 
muligheten for å gi ECT uten fritt og informert 
samtykke. 
I arbeidet med utformingen av FN-konvensjonen 
om rettighetene til mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne (CRPD) representerte John McCarthy 
MindFreedom International i FN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John McCarthy 
 

MadPride 
 
John er grunnlegger av MadPride Irland, et fan-
tastisk vellykket familiearrangement. Mad Pride 
Irlands viktigste virkemiddel for å overkomme 
stigmatisering er gjennom latter og moro. De har 
jevnlige familiearrangementer rundt i landet med 
åpenhet, lek og og moro i sentrum. I 2010 var 
det over 12 000 mennesker innom på det størs-
te arrangementet. 

WSO-SIDENE 

 
Mer info om MadPride Ireland 
www.madprideireland.ie 
 
Vil du lese mer om John McCarthy finner du len-
ker til artikler han har skrevet på 
www.amaliedagene.no  

http://www.madprideireland.ie
http://www.amaliedagene.no
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Opinion as fact! Supported by 

do gooders who never touched a 
tormented soul, but know the law. 

Capacity judged as those innocents 
before savagely damaged. Similar 

law that protected the church 
while a previous generation of 

do gooders pruned themselves in 
the reflected glory of the abusers 
held in high station by an older 

generation of educated ignorance. 
Belief not knowledge, bible to 
DSM, guess to access my soul 
how you feel about how we feel 
impacts so much on us ;; on you. 

Not at all. 
 

Your call protected by law your coconspirators 
as Nuremburg plead 

orders, the job, family to feed, 
as defence. Drugged up, dumbed 
down, shaking, shivering, tardive 
dyskinesia, akathisia by injection 

without request from Hammar 
nightingales trained to abuse in the 
name of care. Blind indifference to 

consequence. 
 

Not much longer: we are beginning 
to stand, we will not take it in 

ass from ye any longer. We will 
not compliantly turn and bend;; you 

will face us now when we 
refuse to be used. 

 
John McCarthy,  

The Human Condition 

 
ABUSE! 

 
You have: rotated us, dunked us, 

beat us, tied us, chained us, locked 
us, deserted us, desecrated us, 

drugged us, disgraced us, insulin 
ated us, shocked us, ignored us, 
propagandises us, lied, put your 

knives under our eyes detached our 
lobes, stole our memories you are 

still at it now. Chemical, not ice 
pick, but as cold as ever. 

 
You have failed us. 

 
You have caused us to be 

feared. To be afraid. Ashamed of 
who we are. Through yor arrogant 

educated ignorance you have 
labelled us, made a disease of life, 

while you guess and vote your 
pitiless hands thrust into the air 

salute, delves into our souls. 
Your diagnostic box our living, 
breathing, lifeless, coffin soul 

pallbearer! 
 

Your incorrect guess, my fault! 
 

Does failure teach you nothing 
except to fail again. Or are you 

as corrupt as some say you are. 
Your hands chemically stained 
from the pockets you pick to 

sustain you Failure of force as 
care obvious except to you who 

thrive on the abuse you feed from. 
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SYKDOM ELLER RESSURS? 

 

ER PSYKISKE REAKSJONER SYKDOM  
ELLER RESSURS? 

 
Gunn Helen Kristiansen 
Adjunkt, Bygningsingeniør og Bachelor student ved 
UiO 
Medarbeider med Brukererfaring og Erfaringsformid-
ler i Vestre Viken  
 
Innledning 
Da jeg fikk diagno-
sen bipolar lidelse 
for 15 år siden, for-
søkte psykiateren 
min å forklare meg 
at jeg hadde en 
nedarvet biologisk 
sårbarhet i hjernen. 
Jeg trodde henne 
ikke. Det jeg hadde 
erfart med mine 
kraftige psykiske 
reaksjoner opplev-
de jeg på ingen 
måte som sykt eller 
feil, jeg opplevde 
reaksjonene mine 
som mislykkede 
mestringsforsøk i 
forhold til psykoso-
siale problemstil-
linger som hadde 
blitt for vanskelige.  
 
Med økt krav om brukermedvirkning og økt bevisst-
het blant brukerne, viser det seg at stadig flere med 
egenerfaring innen psykiatri stiller et spørsmål ved 
om den etablerte sykdomsdefinisjonen kan være rik-
tig. I de siste par årene kan det se ut som om vi har 
fått to markante fronter som steilt står mot hverandre 
med hver sin definisjon og sykdomsteori.  
 
På den ene siden står psykiaterne, med sin skoleme-
disinske definisjon av psykiske lidelser forstått som 
en sykdom i sinnet, og på den andre siden av en dyp 
kløft av uforsonlig mistillit står en voksende gruppe 
med brukeraktivister med opplevelse fra psykiske 
belastninger forstått som reaksjonsevne. 
 
 
 

Medisinsk definisjon på bipolar lidelse 
I WHOs internasjonale klassifiseringssystem ICD-10 
er definisjonen på bipolar lidelse denne: 

når personen har ein manisk eller hypoman episode, 
men aldri tidlegare har hatt mani, hypomani, depre-
sjon eller blanda episode. Dersom personen seinare 
får en slik episode, skal diagnosen verte endra til bi-

 
 

-7 Bipolar liding type I: personen har hatt meir 
enn ein episode av 
depresjon, mani, 
hypomani eller blan-
da episode, og ein 
av desse har vore 

 
 
I den engelske origi-
nalversjonen er syk-
domskategoriene 
omtalt som bipolar 
disorder, 
dvs.biologisk feil 
eller mangel. I den 
norske oversettel-
sen har det engels-
ke ordet blitt for-
stått som en biolo-
gisk sårbarhet og 
pasienten betraktes 
som syk dersom 
han eller hun får 

psykiske reaksjoner som ligger utenfor normal gren-
sesnittet.  
 
Som vi ser av de to kategoriene over blir bipolaritet 
betraktet som en kronisk lidelse dersom pasienten 
har hatt mer enn en episode. I behandlingen forsøker 
ikke legene å få pasienter med bipolar 1 diagnose 

sen. Det interessante ved sykdomsteorien er at den 
baserer seg på antakelser ut fra observasjon av pasi-
enter som allerede har fått lidelsen.  
 
Det har hittil ikke vært noen tradisjon for å involvere 
pasienter med erfaringskompetanse i prosessene 
rundt det å utarbeide sykdomsdefinisjonen. Den gjel-
dende sykdomsdefinisjon er grunnleggende vi-
tenskap for alle dem som behandler denne pasient-
gruppa. 
 

Gunn Helen Kristiansen 



  

  

  

Erfaringsbasert sykdomsforståelse 
La oss nå anta at den arbeidsgruppen som i sin tid 
laget definisjonen på bipolar lidelse var i god tro og 
gjorde så godt de kunne, i beste mening, men at de 
tok feil. Bipolar lidelse er ikke en sykdom forårsaket 
av en arvelig biologisk svikt, men en belastningsska-
de i hjernen som skyldes overfølsomhet og et velut-
viklet talent for kreativ tenking.  
 
La oss foreta følgende tanke eksperiment: Noen av 
aktivistene på feil side av uforsonlighetens dype kløft 
påstår at mani og psykose er mestringsforsøk fra en 
kritisk overbelastet hjerne. Aktivistene påstår at psy-
kosen er en informasjonskanal fra det underbevisste 
som pøser på med kreative løsningsforslag. Både 
gode og dårlige forslag, hulter til bulter.  
 
Aktivistene mener at det eksisterende behandlingstil-
budet er unyansert og at behandlingen fort kan bli 
etisk kritikkverdig dersom man betrakter psykiske 
overreaksjoner som en sykdom. Aktivistene har 
mange slagord og alternative tanker og ideer. De er 
aggressive og sinte og det er svært vanskelig å forstå 
dem, men la oss anta at teorien deres er riktig;; Alvor-

 
 
Hvordan behandles en bipolar lidelse? 
Siden legene har definert bipolar lidelse type 1 som 
en kronisk og livslang sykdom som kjennetegnes av 
stadig tilbakevendende maniske og psykotiske episo-
der, har de besluttet at behandlingen skal dreie seg 
om å forsøke å dempe eller avverge nye episoder 

medisiner dersom uhellet allerede har vært ute. Den-

sinene fører til at følelsene blir avflatet og med et av-
stumpet følelsesliv vil pasientene ikke så lett få psy-
kiske reaksjoner mer. Her er det viktig å legge merke 

effekten av behandlingen. Pasientene blir ikke spurt. 
 
 - og 
mestringsstrategier og pasienten kan humpe rundt 
på pille-krykkene i en periode, men så bør medisine-
ne reduseres slik at pasienten kan trene opp hjerne-
musklene igjen. I dag behandler legene symptomene. 
De spjelker ikke og pasienten blir syk. En tid etter at 
jeg selv hadde fått diagnosen bipolar lidelse type 1, 
spurte en medpasient meg om min behandler var 

svarte jeg, for jeg hadde ikke tenkt over at det var 
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Da jeg undersøkte saken viste det seg at jeg hadde 
fått psykiater. En psykiater er en lege med tilleggsut-
danning i psykiatri som kan skrive ut resept på lege-
middler. Dersom vi fortsatt følger tankeeksprimentet 
mitt fra forrige avsnitt så er altså en psykiater en 
lege, med en etterutdanning basert på feil teori, som 
kan skrive ut piller. Dersom en pasient har fått diag-
nosen alvorlig psykisk lidelse, enten i form av bipolar 
lidelse eller schizofreni, blir ansvaret for pasientens 
behandling overført til psykiatere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ewa Ryberg 
 
Definisjonskontroll 
Psykiaterne har samlet seg på den ene siden av ufor-
sonelighetens dype kløft og der har de rådslag om 
hvordan de kan beholde sin makt og posisjon. Det er 
viktig at vi organiserer oss i en hierarkisk maktstruk-
tur hvor psykiaterne får alle overlege- posisjonene, 
sier en og de andre nikker. Det er viktig at vi domine-
rer forskning, utvikling og opplæring, sier en annen 
og alle nikker.  
 
Dernest er det viktig å knytte til seg lojale medarbei-
dere som kan dele ut pillene våre, sier en tredje og så 
blir det bestemt at alle de ufaglærte, empatiske og 
intuitive miljøarbeiderne skal byttes ut med pilletril-
lende blåøyde sykepleiere. På den andre siden av 
uforsonlighetens dype kløft vokser flokken med sinte 
pasienter og ropene skrikene og lidelsene blir stadig 
større. 

SYKDOM ELLER RESSURS? 
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Definisjons konflikt 
 
Jeg er bipolar. Jeg mener at min bipolaritet er et 
utrykk for en tanketeknikk, kjennetegnet av dype og 
nyanserte følelser, som har kommet i ubalanse. Fordi 
jeg har denne overfølsomheten eller sensitiviteten, 
har jeg altså en forhøyet risiko for å reagere med psy-
kisk ubalanse dersom jeg blir utsatt for større påkjen-
ninger enn det jeg er trenet til å mestre. Jeg mener at 
det i min helbredelsesprosess må fokuseres på å for-
søke å fjerne eventuelle belastninger samtidig som 
jeg må få mental styrketrening slik at jeg kan bli mer 
motstandskraftig i forhold til psykososiale påkjen-
ninger. Jeg mener at hovedvekten i behandlingen av 
bipolar lidelse må ligge på læring- og mestring og at 
medisinene bare er krykker som skal hjelpe til på vei-
en. Jeg står på feil side av uforsonlighetens dype kløft 
og lurer på hvordan jeg skal komme meg over til den 
andre siden, til dem som sitter på definisjonsmakten.  
 
-Hva skal du dit etter, er det en medpasient som spør.  
-Jeg må jo fortelle dem at de tar feil, svarer jeg.  
Psykiaterne klumper seg sammen og ser redde ut.  
-Har du fasiten da? roper en av dem over avgrunnen.  
-Jeg har et løsningsforslag, roper jeg tilbake. Dersom 
det skal utarbeides en fasit må dere inkludere oss. 
Psykiaterne snur ryggen til og klumper seg enda tette-
re sammen. Dersom jeg skal komme meg over dit må 
jeg først utdanne meg til lege og siden ta tilleggsut-
danning i psykiatri. Jeg tviler på om jeg har tid til det. 
Kanskje jeg heller skal forsøke å legge en planke 
over avgrunnen og forsøke å balansere over? 
-Jeg tror løsningen ligger i humanistiske fag, i religion, 
samfunsvitenskap og filosofi, roper jeg til psykiaterne. 
Vi må lære oss å samarbeide! 
 
Psykologene har ikke fasiten de heller, de gav meg 
opp da problemstillingene ble for komplekse. De lem-
pet ansvaret over til psykiaterne da. Kulturen vår har 
blitt så belastende og så kompleks at psykologene 
ikke finner ut av den de heller.  
-Jeg tror på et tverrfaglig samarbeid med fokus på 
erfaringskompetanse, sier jeg forklarende til aktivis-
tene på min side av kløften.  
-Det nytter ikke, svarer de andre. De har jo allerede 
definert oss som syke.  
-Vi er ikke syke, sier jeg. Vi er varslere i en kultur som 
stadig oppleves som mer belastende for menneske-
ne. Det kan ikke være riktig at hjernene våre skal mo-
difiseres med kjemiske virkemidler for å få oss til å 
tilpasse oss en stadig sykere kultur. Det er kulturen 
som må fange opp varselsignalene våre og endre seg 

slik at den inkluderer og tar hensyn til oss som har 
arvet evnen til å reagere. 
 
Avmakt 
Jeg synker ned på en stein og prøver å tenke klart;; 
Ved å definere oss som syke har psykiaterne påført 
oss ekstra belastninger. Vi er en stigmatisert gruppe 
som utestenges fra mange viktige arenaer. De fleste 
av oss er utestengt fra arbeidslivet og vi har dårlig 
økonomi. Det sosiale nettverket har begynt å rakne. 
For en ingeniør spiller det ingen rolle om belastninge-
ne kommer av biler eller båter, det er summen av 
belastningene som eventuelt vi få en konstruksjon til 
å briste. Jeg tror det er sånn i psyken også. Noen be-
lastninger kommer fra en vanskelig oppvekst, noen 
belastninger kommer fra mobbing på arbeidsplassen 
eller manglende forutsigbarhet i hverdagen og mange 
ekstra belastninger kommer som en følge av at vi har 
blitt psykiatriske pasienter.  
 
Det er belastninger og stress i forhold til sosiale rela-
sjoner som får oss til å reagere psykisk. Dersom jeg 
får en manisk reaksjon en gang og alle belastningene 
vedvarer er det jo bare logisk at jeg vil kunne få nye 
manier igjen og igjen. Jeg har forsøkt å spjelke bein-
bruddet i sjelen selv, men legene definerer meg som 
kronisk bipolar og forlanger at jeg følger et defensivt 
behandlingsopplegg som går ut på at jeg tar medisi-
ner resten av livet. Hvis jeg slutter med pillene og psy-
kiateren min oppdager det ved blodprøve har hun 
sagt at hun må tvangsinnlegge meg. Medisinene hjel-
per en stund ved at de tar bort toppene og bunnene i 
følelsesregisteret mitt, men på lengre sikt omgjøres 
de til nye belastninger.  
 
Jeg er bipolar. Tankemønstrene mine er basert på et 
belønningssystem av nyanserte og dype følelser. Når 
jeg mister kontakten med følelsene mine oppstår en 
ny psykologisk belastning. Uten det følelsesmessige 
belønningssystemet mister jeg motivasjon til aktiv 
handling og da blir jeg deprimert og ser syk ut. Psykia-
terne har låst meg fast i en livslang belastningssitua-
sjon gjennom i utgangspunktet å definere meg som 
syk. De har tatt fra meg håpet ved å tviholde på sin 
definisjon. De bruker tvang og utestengelse som 
maktmiddel for å forhindre meg i å utforske en ny 
forståelse av psykiske reaksjoner. Jeg er rystet. Jeg 
ser ingen løsning på dette problemet så lenge psykia-
terne nekter å samarbeide og inkludere oss med 
egenerfaring. 
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Frihetens farger - usynlige for verden 

  
Foto: Jan Olaf Ellefsen 

 
 

Nest etter hvit, så er oransje frihetens farge. For meg er det sånn. 
  

For andre er det kanskje annerledes. Alle farger kan symbolisere 
friheten, på ulike måter, for ulike mennesker. 

  
Men friheten kan ikke uttrykkes, verken gjennom farger eller ord. 
Friheten kan bare føles, friheten er noe i seg selv. Friheten er noe 
dypt inni meg, som ingen kan ta fra meg - men som sannelig kan 
presses så langt inn, at den ikke kan beveges - noen ganger så 

langt inn at den ikke kan beveges noe som helst. Rammene  
friheten er presset inn i, blir så små, at alt nærmest står stille.  

Og ingen ser det, fra utsiden. 
  

Friheten presses inn til et eneste lite punkt, langt inne i det aller 
dypeste i meg. Et lite punkt, uten utstrekning. Den psykiatriske 

tvangslovgivningen fengsler friheten, langt der inni oss - i det aller 
dypeste mørket inni oss;; usynlig for resten av verden. 

  
Jan Olaf Ellefsen 

 


