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Landsforeningen 

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. 

 Høstfest i WSO’s lokaler. Lørdag 9. oktober kl. 1800 

 Sverigetur med Finn Carlsen rutebuss 22. oktober 

 Seminar i Bodø 2. november 

 Helga 26-28/11 Helgekurs Likemannsarbeid + attføring 

 Julebord i WSO’s lokaler lørdag 11. desember kl. 18.00 

Kjære WSO-medlemmer 

Jeg har søkt styret, og fått innvilget, en fire måneders permisjon fra vervet 

som leder i WSO. Dette er nødvendig for meg for å hente meg inn igjen. Vå-

ren har vært litt tøff personlig, og i løpet av sommeren ble det klart for meg 

at jeg trenger en pause. Nettopp fordi jeg mener det vi gjør i WSO er så viktig, 

kan det fort bli altoppslukende for meg, og jeg strekker meg lenger enn det 

som er sunt for helsa mi. 

I WSO har vi tradisjon for å gi folk en sjanse selv om man ikke er helt på 

topp. Når jeg ble valgt til nestleder i WSO var jeg innlagt på psykiatrisk. Fordi 

dere så at psykiske utfordringer ikke er en livslang dom men en tilstand som 

kan forandres, fikk jeg den tilliten som skulle til for å komme videre. I desem-

ber i fjor ble jeg skrevet ut fra psykiatrien etter 13 år som pasient. Jeg tror og 

håper jeg kan unngå å havne ”innenfor” igjen, jeg har lært mye om meg selv 

de siste åra som hjelper meg til å håndtere livet litt annerledes enn før. Den 

rausheten jeg har møtt i WSO håper jeg vi klarer å formidle også til andre 

som vil gjøre en innsats. Hos oss skal det være lov å delta og bidra med det 

man kan og har lyst, og ta en pause hvis man trenger det. 

Jeg tror fortsatt jeg har mye igjen å gjøre i WSO, så dette betyr ikke at jeg har 

planer om å trekke meg tilbake for godt. Forhåpentligvis er fire måneder nok 

til at jeg kan komme tilbake med fornyet energi og innsats til å lede WSO vi-

dere i kampen mot tvang og undertrykkelse, til like rettigheter for alle! 

Finn Halvorsen, nestleder i WSO, overtar lederansvaret mens jeg er borte, og 

styret/aktive vil i fellesskap ivareta de fleste oppgaver. Jeg håper at dere 

WSO-medlemmer viser raushet med at det betyr nye oppgaver for mange, og 

at noe blir gjort litt annerledes enn tidligere (annerledes, ikke nødvendigvis 

dårligere!) 

Et lite sitat til slutt som jeg fant på facebook-veggen til en venn i USA: Be 

kinder than necessary, for everyone you meet is fighting some kind of battle! 

Vennlig hilsen 

Mette Ellingsdalen 



i WSOs lokaler 

lørdag 9. oktober 2010 

kl 18.00 – 21.00 

 

Vi som er håpefulle til en endring i 

lov om psykisk helsevern må sam-

les rundt saken vår og gjøre vårt al-

ler beste for å påvirke systemet slik 

at en endring blir en realitet. Sett av 

dagen og kom til oss i Torggata. 10, 

indre gård.                        

Vi spiser god mat, koser oss med te/kaffe med noe søtt ved siden av. 

Det vil bli underholdning og åpen mikrofon for de som har noe på 

hjertet. Tema for dagen er: Hvordan få psykiatrien i Norge til å forstå at 

deres metoder strider mot elementære menneskerettigheter. Vi kan 

ikke være bekjent med at en gruppe mennesker ikke har de samme 

rettighetene som resten av samfunnet. Det strider mot enhver demo-

kratisk skikk.   

Ta gjerne med venner eller bekjente til en annerledes feiring av at 

høsten tar til. Vi i styret vil at dette skal bli en kveld som ikke blir 

glemt så lett. En gyllen anledning til å finne varme i et ellers så kaldt 

og kynisk samfunn. I WSO finner du en sammensveisa gjeng som støt-

ter hverandre og som vet hva det vil si å ha et psykisk problem og vi 

selv driver ingen behandling. Men fellesskap er bra for helsa! 

 

Velkommen skal du være! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i WSO Oslo og Akershus 

(Ta kontakt med leder Bjørn Ingar Pedersen på 990 52 163 hvis du kommer). 

WSO Oslo og Akershus inviterer til Høstfest 
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Sommerminne 



Vi inviterer WSO’s medlemmer i Oslo og 

Akershus til førjulshandel i Sverige og tax-

freeshopping på ferja mellom Sandefjord og 

Strømstad. Denne gangen ser vi oss nødt til å 

gjøre det slik at deltakerne selv melder seg 

på hos Finn Carlsen og bestiller billett med 

mat inkludert. Nummeret dit er 67 91 20 50. 

Dette er på grunn av at vi har sett at mange av 

de som melder seg på ikke møter opp. De 

som blir med får refundert utlegget ved å le-

vere boardingkortet til oss i WSO,  

Sverigetur 22. oktober 

WSOere fylte opp Eidsvolls plass   
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En av Finn Carlsen’s dyktige sjåfører 

bringer oss trygt fram til ferja mellom 

Sandefjord og Strømstad og trygt hjem 

igjen via Norbysenteret og over grensa 

ved Svinesund. 

Det eneste tidsskriftet hvor mennesker med egen erfaring fra psykiatrien kan kom-

me til orde uten sensur – rett fra levra!  

De fortjener minst dobbelt så mange lesere som nå. Hvis du vil, kan du få tilsendt 6 

eks av siste nummer for kr 100 inkl porto.  

Disse kan du velge om du vil selge for kr 30,-, kr 20,- eller legge dem ut på bibliotek, 

venteværelser og aktivitetssentre.  

Send i så fall kr 100 til konto 9539 61 40510 Landsforeningen WSO.  

Prøv dette en gang! 

Husk å merke giroen tydelig med navn og adresse og hva det gjelder. 

Sammen med venner fra Amaliedagene ble det en kraftfull markering foran Storting-

et.  Gateteater vakte berettiget oppsikt. Leder Mettes appell var meget god. Og for-

samling fikk en oppmuntring. De utenlandske gjeste mintes at for 11 år siden var det 

nesten bare de som demonstrerte! Og neste år blir det plass for enda flere! Da har 

lovutvalget kommet med innstilling om endring eller fjerning av særloven om psy-

kisk helsevern. Og vår mening skal vi markere også da. Nå har vi fått en høyesteretts

dommer på vår side! Er vinden i ferd med å snu? Bilen til politiets innsatsleder kjør-

te opp på Løvebakken, men fant alt i sin skjønneste orden. Våre veteraner satt på 

benkene rundt plassen og fulgte ivrig med i den politiske markeringen. Nå blir det 

viktigere enn noen gang å være i WSO for å styrke kravene i den striden som må 

komme! WSO forbereder seg denne vinteren! Og vil gjerne ha med noen flere. 

Tidsskriftet Søkelyset – med et kritisk blikk på psykiatrien 



Ved første øyekast kan han virke som en krysning mellom 

en hvalross og en nordamerikansk grizzly.  Men han er 

ikke mannevond, foruten muligens i forhold til dem som 

bedriver tvang i psykiatrien.  Nordamerikansk er Jim 

Gottstein riktignok, godt forankret mellom fjelltoppene i 

Alaska.  Og han går ikke av veien for en konflikt eller to, 

men det er med lovboka som våpen.   

Jim Gottstein var hovedgjest under årets Amaliedager.  

Timingen kunne ikke vært bedre.  Som kjent er nordmenn  

verdensbest på nesten alt, inklusive menneskerettigheter, 

vi har bare ikke fått med oss at vi sleper etter i 

psykiatrien. Norge har ennå ikke ratifisert FN-

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRDP), som vi var med på å undertegne.  

Konvensjonen tillater ikke at det gjøres unntak for 

mennesker med s.k. psykiske lidelser, hvilket – som 

tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund påpekte – 

rimeligvis innebærer at den nåværende psykisk 

Menneskerettighetsaktivisten Jim Gottstein 
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helsevern-loven må avskaffes.  Men våre myndigheter drar føttene etter seg, 

åpenbart i håp om å kunne styre unna en så radikal lovendring.  Det må vi forhindre, 

og til det trenger vi jurister med gangsyn og bein i nesa.  Derfor var Jim Gottstein her. 

Den mannen er ingen hvemsomhelst.  Sammen med noen likesinnede jurister dannet 

han i 2002 Psych-Rights ((Law Project for Psychiatric Rights), som har som 

hovedformål å bekjempe tvangsmedisinering (og elektrosjokkbehandling) av 

psykiatriske pasienter.   

Gottstein har ført og vunnet rettstvister med det mektige Alaska Psychiatric Institute, 

bl.a. fikk han i 2006 Alaskas høyesterett til å stadfeste at delstatens 

tvangsmedisineringsprogram stred mot grunnloven.  I 2009 fikk han medhold i at det 

er ulovlig å ”behandle” mennesker mot deres vilje dersom det kan presenteres tilbud 

som ikke bygger på tvang.  For å møte det behovet har Gottstein understøttet 

alternative, ikke medikamentbaserte, behandlingsprosjekter som Soteria-Alaska og 

CHOICES, inc. 

Mest kjent er nok Gottstein for sin David-mot-Goliat-prosess mot legemiddelsfirmaet 

Eli Lilly, som resulterte i at firmaet måtte punge ut med 1,4 milliarder dollar for å ha 

løyet om bivirkningene til preparatet Zyprexa. De juridiske ettervirkningene av den 

saken pågår fortsatt. 

Slike ildsjeler er det ikke for mange av i Norge.  Fra Sverige, der CRDP er ratifisert, 

fikk vi rapport om at ingenting har forandret seg – foreløpig.  For å komme videre, 

trenger vi uredde jurister som våger å føre vår sak.  Noe  Ketil Lund minnet oss om. 

 

Bob Foss 



Erfaringskonferansen var i år lagt til Trondheim, og det i seg selv borget jo for en 

viss gemyttlighet.  Sunniva Ørstavik minnet under åpningen om at enhver 

forandring starter med en visjon som først fortoner seg helt utopisk.  

Typeeksempel: Martin Luther Kings ”I have a dream”-tale.   

 

Men ikke alle drømmer er like lett å realisere.  Det ble bekreftet av Svein 

Haugsgjerd, som forsøkte å redegjøre for hva som skjedde med ”den nye 

psykiatrien” fra 60- og 70-tallet. Dengang trodde man jo at psykiatrien kunne 

reformeres.  Idag vet vi at hele feltet ble kuppet av legemiddelsindustrien og dens 

biomedisinske ”kjemisk ubalanse”-kampanje.  Konsekvensene lever vi med idag.   

 

Ellers ble det, særlig under dag 2, levert mange innlegg på knusktørr 

byråkratesisk, der ”brukeren” sto i fare for å komme bort.  Helt til, helt til slutt, en 

formidabel solstråle fikk hele forsamlingen til å lyse opp og formelig sveve.  Linn 

Getz (legg navnet på minnet!) måtte fremføre sitt innlegg i lyntogfart på en drøy 

halvtime – hun burde ha fått en hel dag.  Hun presenterte et velunderbygget syn på 

medisinsk forkning og praksis som stiller etablerte sannheter fullstendig på hodet, 

ikke minst hva gjelder psykiatrien.  Henne kommer vi til å høre mer fra. 

                                        

       - Bob Foss 

Erfaringskonferanse med stjernesmell 
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Tradisjonen tro så arrangerer  Landsforeningen We 

Shall Overcome Julebord for gamle og nye medlem-

mer. I år så er datoen 11. desember og klokkeslettet 

18.00. Adressen er Torggata 10, indre gård , midt i 

Oslo sentrum. Vi inviterer også interesserte som kan 

betale 130,- kr. for medlemskap ut 2011. Ta gjerne 

med deg en venn om du ikke ønsker å komme alene. 

Det vil bli servert tradisjonell julemat, dvs. medister-

kaker, julepølse, ribbe, poteter, surkål og rødkål og 

riskrem til dessert. Har du behov for annen mat så 

kan dette ordnes hvis du melder fra i god tid i forvei-

en. Vi tilbyr dekning av reiseutgifter (billigste reise-

måte) og rimelig overnatting for dere som bor langt 

unna mot kvitteringer. Bindende påmelding til konto-

ret på nummer 22 41 35 90 i kontortida (mandag, 

onsdag og fredag kl. 12.00—1500).Velkommen!! 

Julebordet 2010 



Medlemmer i hele landet kan søke. Fornuftig reise og opphold dekkes. 

15 stk. 

Programmet er i 2 hoveddeler, og flere undertemaer. 

1.Likemannsarbeid, ordinært knyttet til psykisk helsevern.                             

2. Likemannsarbeid knyttet til attføring og arbeid  

Fredag 26. november                                                                                                         

Kl 12.00 Velkommen til Likemannsarbeid i WSO m/gruppearbeid                      

Hva er likemannsarbeid i WSO, i forhold til selvhjelpsarbeid, og det of-

fentlige? 

Kl 15.00 Hvilke problemer kommer vi i kontakt med. Hvorledes håndte-

re krise? Hvorledes få det bedre i hverdagen, se faresignaler tidlig og 

endre situasjonen? 

Kl 19.00 Temafilmer og ordet fritt i plenum og grupper. 

Lørdag 27. november 

Kl 11.00 Arbeid, attføring og psykisk helse. Egne ressurser. 

Kl 12.00 Hvilke muligheter til bistand finnes. Innleder fra NAV. 

Kl 15.00 Vi skaffer oss argumenter overfor arbeidsgiver 

Kl 19.00 Oslo-kveld 

Søndag 28. november 

Kl 11.00 Arbeid og psykisk helse – Hvorledes vil vi ha det 

Kl 13.00 Hvilke inntekstmuligheter finnes det i deltidsprosjekt 

Kl 15.00 Hva kan vi bruke vår erfaring til i likemannsarbeid for attfø-

ring. 

Kursledere fra WSO. Innledere fra NAV, LO og et kompetansesenter. 

Lunsj, middag og kveldsmat innpasses i programmet, samt kaffe/te og 

frukt i pauser.  

Bindende påmelding til post@wso.no eller WSO, Postboks 8817 

Youngstorget, 0028 Oslo. Mer Informasjon tlf 22 41 35 90 Mandag-

onsdag-fredag kl 12-15. (Følgende mobilnr kan brukes for kontakt/

meldinger 418 53 406 og 990 52 163) 

Side 6 

WSO-POSTEN 

Invitasjon til Helgekurs i Oslo om Likemannsarbeid.  

fredag 26. – søndag 28. november 2010  

mailto:post@wso.no


 

Regjeringen utnevnte i mai det bebudede lovutvalget som skal vurdere psykisk 

helsevernloven, og de begynte arbeidet før sommeren. Dette lovutvalget er en di-

rekte følge av WSOs (m.fl) innsats i arbeidsgruppa som så på behandlingskriteriet 

i 2008/2009, og vi er med også i denne runden. Vårt mål er at lovutvalget skal 

konkludere med at psykisk helsevernloven oppheves, i tråd med særuttalelsen 

”Tid for Endring og paradigmeskifte” (ligger på www.wso.no, eller kan fås tilsendt 

ved henvendelse til kontoret). 

Utvalget ledes av Kari Paulsrud. Ingen organisasjoner har oppnevnte representan-

ter i lovutvalget, men WSOs syn ivaretas av Hege Orefellen. 

WSO vil gi Hege all den støtte vi kan i dette arbeidet! 

Mer informasjon om lovutvalget og mandatet finnes på nettsidene til helse og om-

sorgsdepartementet. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2010/

Skal-gjennomga-regler-om-tvang.html?id=606057 

Denne høsten ønsker hele WSO nye medlemmer fra alle landets kanter hjertelig 

velkommen! Fylkeslag og lokallag som verver nye medlemmer eller får inn kon-

tingent fra nåværende medlem som har glemt å betale, vil bli raust belønnet.  

Enkeltmedlemmer som vil hjelpe til i denne dugnaden, kan det. Kontingent for nye 

er Kr 130,- dekker både resten av 2010 og hele 2011. Ellers koster fornyelse kr 

100,-/år og livsvarig medlemskap kr 500,-. Og kontoen til WSO er 6242 05 24639 

Anbefales brukt!  

WSO ser ut til å kunne øke sitt medlemstall for 4. år på rad. Og vi har plass til og 

trenger noen flere, både aktive og de som støtter opp i bakgrunnen. Flere med-

lemmer er en vinn-vinn situasjon for alle! 

Lovvutvalg vurderer psykisk helsevernloven 
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Frivillighet før tvang i psykisk helsevern - er det mulig? 

WSO Bodø i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Batteriet og Nordlandssyke-

huset inviterer til et dags-seminar om tvang i psykisk helsevern den 2. november 

2010. Stedet er Festsalen på NLSH i Rønvik. 

Seminaret skal sette søkelys på bruk av tvang ved innleggelse. Blant annet vil: 

Gro Hillestad Thune snakke om ”Tvang i et menneskerettighets-perspektiv” 

og 

Olav Nyttingnes om ”Hvordan få til færre tvangsinnleggelser” 

Programmet og hvor man skal melde seg på kommer snart, men sett av dagen nå!  

Alle vinner 1. premie!  

http://www.wso.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2010/Skal-gjennomga-regler-om-tvang.html?id=606057
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2010/Skal-gjennomga-regler-om-tvang.html?id=606057
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