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We Shall Overco-

me er en støttefo-

rening for men-

nesker i psykiat-

rien, deres ven-

ner og pårørende. 

Vi jobber aktivt 

opp mot myndig-

heter og psykiat-

rien for å få til en 

ikke-voldelig re-

volusjon innen 

psykisk helse-

vern, i tråd med 

den nye Mennes-

kerettighets-

konvensjonen. Vi 

mener at psykiat-

risk behandling 

bør skje på bru-

kerens egne pre-

misser og at re-

spekt for enkelt-

individets autono-

mi må ivaretas. 

19. mars      Ressursgruppa for stemmehørere har møte kl. 1730. 

23. mars      Pårørendemøte med foredragsholdere kl. 18.00. 

14. april       Årsmøte i WSO Oslo og Akershus kl. 14.00. Se vedlegg. 

28. april       Landsmøte kl. 14.00. Middag etterpå. 

1. mai          Vi går i 1. mai-toget med plakater.  

12. mai        Sverigetur med buss og ferje. Påmelding. 

17. mai        Middag på Jambo restaurant. Påmelding. 

Mye spennende skjer innen psykisk helsefeltet nå om dagen. Mange hø-

ringsuttalelser har blitt sendt inn til Helse- og Omsorgsdepartementet. 

Landsforeningen WSO har levert sine vedr. Paulsrudutvalgets NOU 

2011:9 og Bipolarveielederen og WSO Oslo og Akershus om den samme 

NOU-en. Disse kan leses i sin helhet på hjemmesidene; www.wso.no. 

 

På regjeringen.no finnes høringsuttalelser fra mange av de andre bruker-

foreningene og organisasjonene innen psykisk helsefeltet. De nye men-

neskerettighetslovene er klinkende klare på alt som omhandler og er til-

knyttet den kampen WSO fører, bl.a. frihetsberøvelse og krenking av pri-

vatlivets fred, men juristene i offentlig sektor leter fram smutthull i kon-

vensjonene som de uhemmet bruker til sin egen fordel. 

 

Det er ikke dermed sagt at WSO har tenkt å gi opp kampen for en mere 

human psykiatri hvor enkeltindividets integritet, menneskeverd og rettig-

heter er i fokus og blir respektert. Snarere tvert i mot så kommer vi til å 

øke presset på helsemyndighetene og dermed tydeliggjøre at vi ikke lar 

oss avspise med smuler av omtanke. Vi vil ha hele menyen av rettigheter, 

for å sitere Desmond Tutu. 

 

Bjørn Ingar Pedersen 

Leder i WSO Oslo og Akershus 

Menneskerettighetsåret 2012 
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frihetsberøvelse for psykiatriske pasienter og 

straffedømte/siktede.  

 

Et eksempel er rapportens forslag om at frihets-

berøvede pasienter bør få rett på 3 timer med 

advokat ved etterspørsel. Dette fremstår som 

svært diskriminerende i form av at straffedømte/

siktede uoppfordret får oppnevnt advokat etter 

24 timer i varetekt. 

 

Det virker som kontrollkommisjonen også selv er 

av den oppfatning at den ikke fungerer. Kontroll-

kommisjonen skal per i dag representere et uav-

hengig organ som står for rettsikkerheten til psy-

kiatriske pasienter. Dette hjelper lite når kontroll-

kommisjonen opprettholder sin posisjon som 

både dommer og forsvarer i det psykiatriske rett-

systemet, ofte med problemer som inhabilitet 

blant sine medlemmer og med lite tid til å samta-

le med sine klienter eller å sette seg inn i deres 

sak.  

 

I helsedirektoratets studie av kontrollkommisjo-

nene fra 2005-2006 viser det seg at minst 30 % 

av alle klienter som klager bare får ett møte med 

kontrollkommisjonen; selveste rettsmøtet der 

deres «dom» blir avsagt. Og nesten aldri blir pårø-

rende, uavhengige sakkyndige eller andre vitner 

involvert. Derimot er sykehusets faglige ansvarli-

ge og helsepersonell ofte eller alltid kontaktet for 

opplysning før en avgjørelse om opphør eller opp-

rettholdelse av tvang og fangenskap skal tas. 

Kun 2 % får hjelp av kontrollkommisjonen ved 

dens årlige tilsyn og tre måneders kontrollen. 

 

Tvangsmedisinering opprettholdes også som do-

minerende løsning på psykososiale lidelser. Dette 

kom klart frem i foredragene om nasjonale ret-

ningslinjer for psykose og bipolare lidelser. Selv 

om det ble fremlagt såkalt anerkjent empirisk 

bevis for at kunstterapi, kognitiv terapi og kunn-

skapsformidlende familietilbud er minst like ef-

fektfullt som medisiner (i tillegg til færre skade-

effekter) vil fortsatt den absolutte majoriteten av 

pasienter som er tvangsinnlagt få medisiner med 

eller mot sin vilje. Dette fikk vi konstatert både av 

foredragsholder for psykose og bipolar lidelse.  

Den medisinske modellen er fortsatt domineren-

de i norsk psykiatri som en klart forsvarlig be-

handlingsform med og uten tvang. Tvangslovgiv-

ningen opprettholdes med sine hoved- og tilleggs- 

kriterier gjennom Paulsrud-rapporten. Dette var 

saker som ble lagt frem på konferansen. WSO var 

ikke de eneste med mange spørsmål og massiv 

kritikk. 

 

I slutten av november var det duket til den årlige 

kontrollkommisjonskonferanse, denne gang i 

Oslo. WSO var der med to brukerrepresentanter; 

Morten Taranger og undertegnede. Kari Paulsrud 

åpnet konferansen med å legge frem NOUen: 

”Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet”. WSO 

hadde forberedt seg på å komme med massiv 

kritikk av denne lovutvalgsrapporten som i reali-

teten verken vil øke den vanlige psykiatriske pasi-

ents rettssikkerhet eller selvbestemmelse. 

 

Til vår begeistring var ikke vi de eneste med kri-

tiske spørsmål til Paulsrud-rapporten. Under hele 

konferansen regjerte det en underliggende frust-

rasjon særlig blant Norges fylkesmenn og kont-

rollkommisjonsmedlemmer. Dette kom til uttrykk 

i harde spørsmål som Kari Paulsrud svarte kort 

på i kjent politikerstil. Hennes tidligere arbeid 

som statssekretær under Helseminister Hernes, 

ble antydet å være grunnen til at hun ble utvalgt 

som leder til å se på; de rettslige, etiske og fagli-

ge aspektene ved norsk tvangslovgivning iht. 

menneskerettigheter.  

 

Vi har allerede sørget over resultatet av denne 

utvalgsrapporten, men det var trist å få konsta-

tert av Paulsrud selv at dette er ett hastverksar-

beid hvor de rett og slett ikke har hatt tid til å set-

te seg inn i eller å nevne flere aspekter som man-

datet ba om.  

 

Det var også en smule provoserende å høre Kari 

Paulsrud si at de eneste som har det verre i Nor-

ge enn psykiatriske pasienter på tvungent psykisk 

helsevernloven er folk som sitter i fengsel etter 

straffeloven. Dette trakk hun heldigvis tilbake 

etter påtrykk fra WSO, men deretter hadde hun 

åpnet for debatt i form av sammenligning av en 

Kontrollkommisjonen og dens konferanse 2011 
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I undertegnedes tilfelle motiverer dette til å jobbe 

enda hardere mot at kontrollkommisjonen legges 

ned og at vi som har opplevd psykiatriens bak-

side en dag skal få rettsikkerhet og selvbestem-

melse på lik linje med alle! En ekstra stor takk 

rettes til Hege Orefellen for alt arbeidet hun har 

lagt ned i Paulsrud-utvalget og sin dissens. ”Med 

unntak av medlemmet Orefellen”, ble gjentatte 

ganger nevnt og vitnet om at tvangslovgivnings-

debatten ikke er over! 
 

Liv Skree 

WSO-medlem 

Besøk gjerne vår nye blogg; http://wsoforening.blogspot.com. Bloggen driftes av WSO-medlem Sigrun 

Tømmerås og er kontinuerlig oppdatert på stoff som omhandler alternativ forskning, menneskerettighe-

ter og erfaringsbasert kunnskap innen psykisk helsefeltet. Her kan man kommentere innleggene, dele 

erfaringer og bidra til en konstruktiv debatt. 

WSO har nylig fått egen blogg 

Arrangementer i Oslo og Akershus 
 

Arbeidernes dag 

Vi går i marsj med plakater i 1. mai-toget dette året også, med plakater og paroler. Det vil bli 1. mai 

lunsj i WSO’s lokaler fra kl. 11.00. Møt opp med masse godt humør og pågangsmot. Vi lager egne slag-

ord til plakatene og viser at også vi gjør en innsats for felleskapet her i Norge. Toget starter som vanlig 

fra Youngstorget og leder i fylkeslaget, Bjørn Ingar Pedersen holder apell når vi samles i WSO’s lokaler 

etter toget. 

 

Sverigetur med tax-free handel 

Lørdag 12. mai inviterer WSO Oslo og Akershus til årets første Sverigetur får våre medlemmer. Vi reiser 

med Finn Carlsen busselskap til Sandefjord, ferie til Strømstad og hjem igjen med stopp på Nordbysen-

teret og over grensa ved Svinesund. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til en hyggelig tur. På-

melding til kontoret i kontortida man-ons-fredag mellom 12.00 og 15.00 innen 4. mai. Husk å oppgi 

navn og fødselsår.  

 

17. mai middag 

Tradisjonen tro så inviterer styret i fylkeslaget i Oslo og Akershus til middag på Jambo (kinesisk restau-

rant) på nasjonaldagen. De som vil feire dagen i hyggelig lag med WSO-frender er hjertelig velkommen 

til dette. Vi ber om at dere tar kontakt med kontoret og melde seg på innen fredag 11. mai, sånn at vi 

vet hvor mange vi skal reservere bord til. Vi spanderer middag og drikke, men ikke alkohol. 

Sentralstyret innkaller til Landsmøte lørdag 28. april 2012 kl 14 i Møllergata 12, Oslo. 

I sentralstyremøte er det varslet forslag om endring av WSO sin formålsparagraf. Forslagsfrist er 

15/3-2012. Fullstendig innkalling og sakspapirer sendes ut i god tid før Landsmøtet. Saker i hen-

hold til vedtektene. Laga bes forberede seg til å ha folk med på Landsmøtet denne gang. I alt 9 fyl-

ker er representert i dagens sentralstyre. Valgkomiteen har adresse: tormbak@online.no  

 

Med WSO-hilsen  

Sentralstyret 

Landsmøte i WSO 2012 

mailto:tormbak@online.no
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Ingenting om oss uten oss 

Vi har etter forhandlinger med gårdeier flyttet inn i nyoppussede lokaler i den samme bygården men i 5. 

etasje og med inngang i Møllergata 12, det vil si et kvartal lenger opp. Vi ble spurt om dette fordi nabo-

en i 2 etasje ønsket å utvide sine lokaler. De nye lokalene er mindre men lettere tilgjengelig for rullestol-

brukere (uten elektrisk stol). De består av 4 kontorer, kopirom, lager, stue og kjøkken. Både lederen, 

kontorvakten, kontorassistenten og WSO Oslo og Akershus har sin base her. Her er noen bilder: 

WSO har flyttet 

Øverst til venstre: Stua, Øverst til høyre: Kjøkkenet  

Nederst til venstre: Mettes kontor, Nederst til høyre: Kopirommet 

Foto: Bjørn Ingar Pedersen 
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