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We Shall  

Overcome er en 

bruker og  

interesse-

organisasjon for 

menneskerettig-

heter,  

selvbestemmelse 

og verdighet  

innen psykisk 

helse. Vi jobber 

aktivt opp mot 

myndigheter og 

psykiatrien for å 

få til en  

ikke-voldelig  

revolusjon innen 

psykisk helse-

vern, i tråd med  

Menneskerettig-

hetskonvensjonen

. Vi mener at psy-

kiatrisk behand-

ling bør skje på 

brukerens egne 

premisser og at 

respekt for  

enkeltindividets 

autonomi må  

ivaretas. 

 16-17 mars. Filmkurs i WSOs lokaler, se side 3. 

 11. mars. Årsmøte WSO Bodø.  

 6. april. Årsmøte WSO/ Oslo– Akershus. 

 20. April. Landsmøte for Landsforeningen WSO. KL. 14.  

 7-9. juni. WSO-kurs. Se side 2. 

Kjære WSO-medlemmer! 

 

Snart 2 måneder ut i det nye året har WSO ikke ligget på latsiden. 

Vi har allerede levert en høringsuttalelse, vært på møte med Hel-

seministeren, vært på TV2 nyhetene i forbindelse med Felles Ak-

sjon for medisinfrie tilbud og selvfølgelig mye mer.  

Det er en glede å se at aktiviteten blomstrer og at mange bidrar. 

 

Spesielt vil jeg fremheve alle dere som via WSO-bloggen, Face 

Book og andre kanaler er med på å spre arbeidet vi gjør. WSO har 

lenge jobbet litt ”i det skjulte” og ikke vært så gode på å mar-

kedsføre det vi gjør, det er dere med å gjøre noe med! Sammen 

står vi  på for å skape endring, på forskjellig måte! 

 

Det er også noe vi har tenkt å videreutvikle i året som kommer, å 

gjøre oss mer tilgjengelige og mer kjent. Men ikke på bekostning 

av kvaliteten og innholdet, det er klart! 

 

Av andre fokusområder kan jeg nevne at vi vil jobbe mer i forhold 

til elektrosjokk og medisinfrie tilbud. Vi vil ha både frihet fra be-

handling vi ikke vil ha, og frihet til å velge behandling vi ønsker 

oss.  

 

WSOs Landsmøte 2013 avholdes Lørdag 20. april. Kl 14 i Oslo. 

Innkalling og Landsmøtepapirer sendes alle medlemmer i uke 12. 

Eventuelle forslag til Landsmøtet må være sendt til WSOs sentral-

styre innen 15. mars. 
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 Selvhjelpsgruppe for nedtrapping av medikamenter. 

WSO vil i løpet av våren starte opp en selvhjelpsgruppe for mennesker som ønsker å 

trappe ned på psykofarmaka. Mange opplever å få lite støtte fra behandlere og hjelpe-

systemet når de velger å trappe ned. Det er derfor tatt initiativ til en selvhjelpsgruppe 

som kan være en støtte i nedtrappingssituasjonen, ved at mennesker i samme situasjon 

møtes regelmessig, snakker sammen og støtter hverandre. Oppstarten av gruppen gjø-

res i samarbeid med Selvhjelp Norge, som har lang og positiv erfaring med selvhjelps-

grupper. 

Møtene vil finne sted i WSO's lokaler i Møllergata 12.  

Foreslått tidspunkt: torsdager kl 14-16. 

 

Som en del av oppstarten av gruppen er deltakerne invitert til et seminar om selvhjelp 

hos Selvhjelp Norge torsdag 25. april kl 10-15. Der vil det bli informasjon om hva selv-

hjelp er, om rammer og prinspipper for en selvhjelpsgruppe mm. Servering av lunsj. 

Gratis deltakelse. 

 

Ta kontakt med Grete på kontoret om du er interessert. Tlf 22413590 

Sett av datoen!  

WSO-kurs  7 –9 juni. 

Målet med kurset er at medlemmer skal få mulighet til mer opplæring i det WSO står 

for, og samtidig være med å utvikle WSO videre. Samtidig er erfaringen at det å bli 

bedre kjent med andre aktivister er oppmuntrende og viktig for å stå sammen i en til 

tider krevende hverdag. Det å få ideer og inspirasjon til hvordan vi kan spre det vi står 

for og hvordan hver enkelt kan bidra er minst like viktig som teoretisk opplæring. 

Kurset vil bestå av foredrag, diskusjon og arbeid i grupper. 

Programmet er ikke endelig bestemt og annonseres senere. Vi vil også tilpasse pro-

grammet etter deltagerne, og vi kan også dele gruppa i nye medlemmer som får en 

innføring i WSOs grunnleggende prinsipper, og mer fordypning/ diskusjon for dere 

som kan dette godt. 

Kurset er åpent både for gamle og nye medlemmer. Vi vil særskilt oppfordre nye 

medlemmer til å delta, da dette er en fin måte å bli bedre kjent med WSO på. 

Kriteriet for å delta på kurset er at du er interessert  i å lære mer om WSO og temaene 

vi jobber med, og at du er villig til å delta i programmet (tilrettelegging og tilpassing 

kan gis !) 

Mer informasjon om program, kurssted og påmelding kommer, men er du interessert 

ta gjerne kontakt med WSO allerede nå. 

post@wso.no / 22 413590  
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WSO 

INVITERER TIL 

FILMKURS 
 

(KURS I AUDIOVISUELL FORMIDLINGSTEKNIKK) 

 

Kursleder: 

BOB FOSS 

 

(tidligere sjefsdramaturg ved Sveriges Televisions Personalutbildning 

og forfatter av boken "FILM MAKING. Narrative and Structural Techniques, 

Los Angeles 1993) 

 

Kurset er ikke et teknikk-kurs, men en systematisk gjennomgang av prinsippene for 

effektiv audiovisuell kommunikasjon (film/TV/video). 

 

Noen temaer: 

 

 Hvordan formidle et budskap til publikum slik at det vekker interesse, blir hus-

ket og forstått? 

 Hvordan kontrollere at du faktisk sier det du ønsker å si? 

 Hvordan skille mellom vesentlig og uvesentlig? 

 Hvordan si så mye som mulig med så enkle virkemidler som mulig? 

 Hvordan skape samsvar mellom innhold og form? 

 Hvordan kan DU (som slett ikke behøver å være "profesjonell") med enkle 

grep forbedre kvaliteten på DITT program/DIN video/DIN film? 

 Og mye mer. 

 

Begrenset antall plasser. Påmelding til post@wso.no / Tlf: 22413590 

Kurstid: Lørdag 16. mars og Søndag 17. mars. Kl 13—17 .+ filmvisning for de som 

ønsker. 

Kurssted: WSOs lokaler i Møllergata 12. Oslo. 

WSO setter i gang et nytt prosjekt;  

Du er ikke alene—dokumentasjon av tvang og krenkelser .  

Vi erfarer at mange som har opplevd tvang og krenkelser i psykisk helsevern er dette 

svært vanskelig å snakke om. Det kan være veldig skambelagt, og en del forteller ing-

en om det de har opplevd. At opplevelsen/ traumet ikke kan snakkes om og ikke an-

nerkjennes som helseskade kan bli en stor tilleggsbelastning.  

Vi tror at ved at flere historier blir kjent kan både systemet endres og enkeltmennes-

ker få se at de ikke er alene med sine opplevelser. Det kan også være en bearbeiding 

av egne traumer å jobbe med sin egen historie på film.  

Mer informasjon om dette prosjektet kommer i neste nummer av WSO-posten. 
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Felles Aksjon for medikamentfrie behandlingsforløp 

 

Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Au-

rora 

og We Shall Overcome – WSO står samlet bak kravet at det opprettes medisinfrie 

enheter i alle landets helseforetak. 

De som ønsker en legemiddelfri behandling står i dag uten tilgjengelige døgn-tilbud i 

psykisk helsevern. Medisinfrie behandlingsforløp handler ikke om å være for eller i 

mot medisiner, det handler om muligheten til å velge den behandlingen du selv har tro 

på og ønsker. Det handler om valgfrihet. 

 

For å opprette døgntilbud også for denne gruppen ønsker vi at: 

«Det må etableres medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. Med medisinfrie tilbud 

mener vi medisinfrie døgnbaserte behandlings-enheter som et reelt og etablert valg 

tilgjengelig for mennesker i krise, hvor 

1. man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering, eller opplever at medisiner påtvinges ved 

press eller overtalelse. 

2. grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider 

og mennesker å snakke med.» 

3. det kan utvikles gode behandlingskulturer for ikkemedikamentell behandling, som kan 

styrke et fagfelt og fagpersonell med behov for kunnskapsutvikling. 

 

Slik begynner grunndokumentet som alle organisasjonene nå er enige om. Les hele 

grunndokumentet på www.wso.no, og også mer om hva som skjer i aksjonen. 

11. februar var vi i møte i Helse og Omsorgsdepartementet hvor vi overrakte grunndo-

kumentet til  Statsekretær Karl Erik Øye. Vi fikk presentert aksjonen og presisert både 

hvorfor vi krever medika-

mentfrie tilbud og hvordan vi 

mener de bør være.  

På bildet fra venstre; Anne-Grete 

Terjesen, LPP, Jan Magne Søren-

sen, Hvite Øren, Statssekretær Øie, 

Mette Ellingsdalen, WSO, Karl-Olaf 

Sundfør, Mental Helse, Per Over-

rein, Aurora. 

Dette ble jobbet videre med 

dagen etter, 12. februar, hvor 

vi var med på rådslag om 

medisinfrie tilbud i regi av 

Helsedirektoratet. WSO var 

tydelig tilstede både i salen 

og fra talerstolen. Det ligger 

to video-opptak fra Rådslaget på nett, både presentasjonen av Felles-aksjonen og en 

kort debatt mellom psykiater Ole Steen og WSO-leder Mette Ellingsdalen. Link til disse 

finner du på wso.no. Vi fikk også dekning av TV2-nyhetene, hvor både Jan Magne Sø-
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WSO i møte med helseminister Jonas G. Støre. 
 

Helseminister Jonas Gahr Støre inviterte brukerorganisasjonene på psykisk helsefeltet til møte. 

 

Siv Helen Rydheim og Liv Skree representerte WSO og her er et utdrag fra innlegget: 

 

"Dessverre så er situasjonen i dag at det skjer et selvmord hver tredje dag under norsk psykisk 

helsevern. Psykiatriske pasienter mister i gjennomsnitt 15-25 år av levetiden sin og en av tre 

tvangsinnlagte skrives ut på tvang uten døgnopphold. Bruken av tvang går ikke ned og bruken av 

ECT øker. For altfor mange oppleves tvangspsykiatrien uholdbar, nedverdigende og skadende.... 

....Vi stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig at noen mennesker blir påført helseskade, og 

om vårt lovverk som diskriminerer en gruppe borgere er med på å legitimere overgrep. Vi krever 

mulighet til å velge behandling vi selv har tro på at virker." 

 

Vi valgte å fokusere på disse 3 områdene: 

 

1. VALGMULIGHETER AV MEDISINFRIE OG MEDISINFRIVILLIGE BEHANDLINGSFORLØP 

 

2. MENNESKERETTIGHETER OG IKKE-DISKRIMINERENDE LOVGIVNING TIL INTERNASJONAL  

STANDARD 

 

3. RETTSIKKERHET OG BESKYTTELSE MOT OVERGREP 

  

Innlegget kan leses i sin helhet på wso.no. 

 

Har du ikke tilgang til internett? 
Ganske ofte viser vi i WSO-posten til at du kan finne dokumenter på nettsidene våre. Hvis 

du ikke har tilgang til internett, er det bare å kontakte kontoret for å få dokumentene 

tilsendt i papirversjon. 

Er du ofte på nett? 
WSO vil spare mye penger på å sende noe av medlemsposten via e-post. Hvis du 

1. vil hjelpe oss å spare penger 

2. sjekker emailen din regelmessig og 

3. ønsker å motta elektronisk medlemspost fra oss  

vennligst send en email til post@wso.no 
 

rensen (Hvite Ørn) og Mette E. ble intervjuet. Så vi må si oss fornøyd så langt.  

Medisinfrie tilbud har vært en viktig kampsak for WSO i mange år, og nå ser det ut til 

at noe endelig skjer ! Vi gleder oss til fortsettelsen, og det er hvis medikamentfrie til-

bud faktisk eksisterer som et reelt og godt tilbud for de som ønsker det at vi faktisk har 

oppnådd resultater.  
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Høringsuttalelse 

Regjeringen har slått fast i statsbudsjettet for 2013 at  man ikke ønsker å gjøre lovend-

ringer for å REDUSERE bruken av tvang.  Samtidig gjøres det flere endringer i Psykisk 

Helsevernloven som ØKER tilgang til å bruke tvang. 

WSO leverte 3. januar høringssvar på det siste forslaget til endring. 

RSA = Regionale Sikkerhets Avdelinger. 

 Utdrag fra  
Høringssvar til endringer i psykisk helsevernloven – varsling av fornærmede og  

etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på  
overføring til tvungent psykisk helsevern, adgang til nattelåsing av pasientrom mv. 

Hele høringssvaret kan leses på www.wso.no 
 

Dette er det andre forslaget til endringer i psykisk helsevernloven som gjelder de regionale sikker-

hetsavdelingene på under ett år. WSO stiller seg undrende til grunnlaget for disse forslagene/ end-

ringene, som kommer uten grundig vurdering av behov og konsekvenser. 

 

Regjeringen har over mange år utrykt en klar målsetning om å redusere bruken av tvang i psykisk 

helsevern, et mål som har bred støtte i Stortinget. Til tross for dette har alle de foreslåtte og gjen-

nomførte endringene i psykisk helsevernloven utvidelse av tvangshjemlene som konsekvens. Dette 

sett i sammenheng med at det ikke har forekommet noen reduksjon av tvang, mener WSO er 

uakseptabelt. 

 

Det gjøres ingen bred gjennomgang eller vurderinger i forhold til hva som faktisk fører til bedre 

sikkerhet, og hvorvidt en ensidig fokus på strenge kontroll-tiltak faktisk kan ha den motsatte effekt. 

 

Det er behov for en videre vurdering av sikkerhet, der de frihetsberøvedes totale livsbetingelser tas 

med i vurderingen. Et menneske som blir behandlet med verdighet og med respekt for hans/ hennes 

menneskerettigheter vil ha mindre grunn for vold og aggresjon, for å si det enkelt. Heller ikke for 

mennesker diagnostisert med psykiske lidelser eksisterer vold og aggresjon i et vakuum, men er 

svært ofte relatert til hvordan man blir behandlet. En internasjonal forskningsrapport fra 2012, som 

vurderte 71 studier inkludert 6 fra Norge, viser at hoved andelen av voldelige og aggressive hendel-

ser ved psykiatriske avdelinger er utløst av «personal/ pasient interaksjoner».  Den norske forsk-

ningsrapporten «Brukerorienterte alternativer til tvang –BAT» viser tilsvarende erfaringer. 

 

Vår erfaring med RSA viser en forsvinnende liten grad av denne tenkning, og det kan se ut som de-

partementet i disse spørsmålene heller ikke vurderer andre innfallsvinkler enn kontroll. 

 

Diskriminering og menneskerettigheter 

 

Deler av de foreslåtte endringene i psykisk helsevernloven tydeliggjør en fra før stor svikt og grov 

diskriminering i lovgivningen. Man kan i dag tvangsinnlegge mennesker med nedsatt psykososial 

funksjonsevne grunnet i potensiell fare for andre, vurdert av helsepersonell, og ikke nødvendigvis 

begrunnet i faktiske handlinger eller konkrete trusler. Man kan frihetsberøves, på ubestemt tid, 

grunnet i hva man frykter at en person muligens tenker. Man får ikke sin sak prøvd i rettsvesenet, 

og rettsikkerhetsgarantiene er dramatisk lavere enn for mennesker som ikke har en nedsatt funk-

sjonsevne/ diagnostisert psykisk lidelse. 

Det er avgjørende at det skilles mellom mennesker som har begått kriminelle handlinger og men-

nesker som ikke har begått kriminelle handlinger. 
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Norge har undertegnet FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD), med planer om ratifisering i 2013. CRPD forbyr diskriminering på grunnlag av nedsatt funk-

sjonsevne, og frihetsberøvelse grunnet i nedsatt funksjonsevne.  For utdypning om diskrimineringsver-

net i CRPD viser vi til Hege Orefellens dissens i NOU 2011:9 «Selvbestemmelse og frihet på lik linje 

med andre», og LDOs høringsuttalelse på dette lovforslaget, som går grundigere inn i dette. 

WSO mener departementets konklusjon om at lovforslaget er i tråd med menneskerettighetene er byg-

get på feilaktige forutsetninger. 

          ….. 

Låsing av pasientrom om natten 

Utvidet makt til faglig ansvarlig og manglende rettsikkerhetsgarantier 

Lov om psykisk helsevern hjemler allerede utstrakt skjønnsmessig beslutningsmakt til faglig ansvarlig. 

Det er i praksis ingen klare grenser mellom tvang utført som kontroll og tvang utført som behandling. 

Vide lovhjemler for bruk av maktmidler har vist seg å bli misbrukt av personalet. Den vilkårlige bru-

ken av tvang i Norge viser dette, hvor prosentandelen av pasienter som blir eksponert for tvangsmidler 

varierer fra 0-88% i mellom avdelinger. 

 

Det synes uklart hva slags forhold som er ment å skulle ligge til grunn for bruk av nattlåsing. I lovteks-

ten er dette begrenset til å gjelde ved fare, samtidig som det i høringsnotatet også legges vekt på ro på 

avdelingen. Det er en stor risiko for at nattlåsing av pasientrom i praksis kan brukes som straff for uro-

lige pasienter og som et praktisk tiltak for å skape ro på avdelingen. De foreslåtte lovendringene samt 

endringene i TPH gjennomført i 2012, øker makten til faglig ansvarlig betydelig, med tilsvarende risi-

ko for vilkårlighet. 

 

Det eneste kriteriet lagt til grunn for å kunne benytte seg av å låse en pasient inne er "en individuell 

vurdering av vedkommende pasients tilstand." ...."hvis det er nødvendig for å hindre pasienten i å ska-

de seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, inventar eller andre ting."  

Det eksisterer ingen kriterier i lov om hva en slik individuell vurdering består av. Med et slikt rettslig 

grunnlag vil være umulig for pasienter å kunne påvise i etterkant at dette var en feilaktig vurdering. 

Dette vil medføre økt risiko for skade og uhensiktsmessige inngrep/overgrep, uten at rettsikkerheten til 

denne pasientgruppa økes. 

 

I NOU 2011:9, og i Helsedirektoratets evaluering av kontrollkommisjonene blir det konstatert at kont-

rollkommisjonen ikke greier å gi pasienter fullgod rettsikkerhet på lik linje med andre i samfunnet. 

At personer som blir frihetsberøvet under tvungent psykisk helsevern ikke har tilgang til rettsikkerhet 

på lik linje med andre er uholdbart i et samfunn der vi streber etter likeverd og rettferdighet. 

       ……. 

Konklusjon 
 

Med fullstendige vilkårlige fare-vurderinger og utvidelse av allerede inngripende tvangshjemler mot en 

gruppe der majoriteten er svært utsatte pasienter uten tilstrekkelig rettsikkerhet, står vi i fare for å ikke 

bare hviske ut linjen mellom straff og behandling, men å gjøre behandling mer fryktinngytende en so-

ning av straff. 

 

Det faktum at pasienter i dag er innesperret på regionale sikkerhetsavdelinger på ubestemt tid, uten å 

ha blitt dømt for kriminelle handlinger, resulterer i at disse pasientene ikke har lik tilgang til loven eller 

rett til en lik rettergang som andre. 

Dette er en uholdbar situasjon, med store menneskelige omkostninger og ødelagte liv som resultat. 

  

WSO støtter ikke lovforslaget. 
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Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597  / Bankkontonr.: 6242.05.31325 

Besøks / postadresse: Møllergata 12, 0179 

Tlf.nr. 22 41 35 90 – post@wso.no – www.wso.no 

Minneord Eva Margrete Eriksen 

Eva jobbet for WSO fra 2006 til 2012, hun hadde en 

sentral plass på kontoret i hele min periode som leder 

av WSO. Mange vil huske Eva fra hennes innsats som 

kontorvakt, mange opplevde å få støtte og forståelse 

fra henne når de ringte inn. Eva hadde også ansvaret 

for renhold på WSO, og hennes innsats strakk seg langt 

utover å vaske kontoret. Hun tok et personlig ansvar 

for miljøet, og ved å vise omsorg for de fysiske omgi-

velsene våre, viste hun også en omsorg for menneske-

ne. Hun stelte blomstene, kjøpte inn små ting til påske-

pynt og jul. 

En historie som jeg syns kjennetegner Eva er historien 

om ildtoppen. Jeg hadde kjøpt inn en «Ildtopp» til å 

pynte opp litt på kontoret mitt. Den var fin en stund, 

med oransje blomster. Så kom sommeren med ferie, 

og blomstene ble forsømt og glemt, og da vi kom tilba-

ke stod det dårlig til med ildtoppen. Jeg sa at denne 

må nok bare kastes, men det gikk ikke Eva med på. Så 

Ildtoppen fikk masse stell, vann, næring og minst 10 

blomsterpinner som kunne støtte den opp. Og den 

overlevde. Og den vokste. Og den blomstret til og 

med. Og den står fortsatt på kontoret mitt i dag og lyser opp. Ildtoppen har riktignok ikke en 

tradisjonell fasong, men det er ikke tvil om at den fortjente en sjanse til. 

Og sånn var Eva, hun ga ikke opp hverken blomster eller mennesker. Med omsorg, stell og litt 

støtte kan noe nytt vokse frem. 

Og det gjorde det også hos Eva selv. Da hun kom til WSO hadde hun opplevd å bli krenket i 

psykisk helsevern. Hun hadde også en ganske så tøff livshistorie bak seg. Men når hun valgte å 

avslutte jobben sin her, sa hun at hun var klar til å gå videre.  

Hun kom innom kontoret siste gang 13. desember., med blomster og julegave. Hun takket for at 

hun hadde fått støtte når hun trengte det, men nå var det på tide med noe nytt. Vi gledet oss på 

hennes vegne. Så fikk vi den triste beskjeden at hun hadde avgått ved døden 19. januar. 

Vi hadde en minnestund for Eva på WSOs lokaler 14. februar. Da kom mange og delte sine min-

ner om henne. Noen ord gikk igjen, Trofast, Raus, Snill, God, et varmt menneske. 

Det Eva ga til menneskene rundt seg, vil fortsett å vokse og gro også nå som hun ikke er med 

oss mer.  

Fred over Evas minne. 

 

Mette Ellingsdalen,  medarbeidere og venner i WSO 

mailto:post@wso.no
http://www.wso.no

