
 Organ for Landsforeningen We Shall Overcome

Høsten 2017
10. august – Sommertur til Hurdalssjøen Recoverysenter og Eidsvollsbygningen 

20. til 23. august –  Amaliedagene - se vedlagt program

6. september – Temamøte

23. og 24. september – Rettighetskurs 

4. oktober – Temamøte

7. oktober  – Ekstraordinært landsmøte lørdag kl 12-15  Innkalling kommer i september. 

1. november – Temamøte

6. desember – Temamøte

Nr. 2 - 2017                Juni

Hilsen fra styret

Vi avholdt landskonferanse 29. april. Medlemmene som deltok jobbet i fem arbeidsgrupper, og alle 
gruppene presenterte gode innspill til styrets arbeidsplan på slutten av konferansen. I tillegg hadde 
ett medlem et eget innspill.

På landsmøtet den 30. april ble det valgt et nytt styre, og det ble bestemt at det skal avholdes et 
ekstraordinært landsmøtet innen 6 mnd. Dette fordi årsregnskapet ikke var revidert, og fordi styret 
ikke hadde fått mulighet til å utarbeide et budsjett. Protokollen fra landsmøtet er vedlagt. 

På det første styremøtet 10. mai ble Liv Skree valgt som nestleder.

Styret i WSO har nå følgende medlemmer:

Håkon Rian Ueland, leder 
Liv Skree, nestleder 
Kristin Sommerseth, sekretær 
Grete Johnsen, kasserer 
Bjørn Ingar Pedersen, styremedlem 
Espen Pedersen, styremedlem 
Dag Erik Tinghaug, styremedlem 
Hege Westbøe, vara nr 1 
Monica Løschbrandt vara nr 2

Valgkomite: Finn Halvorsen, Rannveig Aunan og Aud Henriksen

Styret ønsker alle medlemmene en God sommer!

WSO-POSTEN
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Invitasjon til å delta i  
intervjustudie om opplevelse  

av ECT behandling

Har du opplevd ECT behandling? 

Senter for medisinsk etikk (UiO) har fått bevilget 
midler fra Extrastiftelsen og Rådet for psykisk 
helse for å undersøke hvordan pasienter opplever 
ECT behandling. Mens det finnes flere interna-
sjonale studier om hvordan denne behandlingen 
oppleves, finnes det ingen studier om behandlingen 
sett i norske forhold. 

Deltakelse i studien innebærer et intervjusamtale 
med en forsker og en brukerrepresentant om dine 
erfaringer med ECT behandlingen. Vi ønsker å 
snakke, blant annet, om hvordan du opplevde infor-
masjonen i forbindelse med samtykke, effekter av 
behandlingen og omsorgen du fikk. 

Alle erfaringer er interessante, både positive og 
negative, også erfaringer som ligger lenger tilbake i 
tid. Studien er begrenset til personer med en alder 
mellom 18 og 66 år. Alle personopplysningene vil 
bli behandlet konfidensielt, uten navn og fødsels-
nummer eller andre direkte gjenkjennende opplys-
ninger, ifølge etiske retningslinjer. 

Prosjektet har tilknyttet en ressursgruppe som mø-
tes flere ganger i løpet av prosjektet og som jobber 
med forsker for å forsikre brukermedvirkning. 
Resultatene fra studien vil bli publisert i vitenska-
pelig tidsskrift og videreformidlet til ulike kanaler 
slik som WSO og Mental Helse, og deltagerne i 
studien. 

Hvis du er interessert i å delta, eller ønsker mer 
informasjon om studien ta kontakt: alina.coman@
medisin.uio.no eller på tlf.nr. 92 66 51 37 og 22 85 
06 68.

Temamøter- medlemsmøter

Vi fortsetter med temamøter - medlemsmøter. 
De vil bli avholdt den første onsdagen i måneden 
kl 17-19. Første temamøte høsten 2017 blir den 
6. september, videre 4. oktober, 1. november og 
6. desember. 

Følg med på websiden wso.no og på Face-
book-gruppen WSO- Medlemmer for å se hva 
som er tema de ulike datoer, eller ring til kontoret 
man-ons-fre kl 12-15.

Aksjon Besøksvenn

WSO har hatt en ordning som kalles Aksjon 
besøksvenn i mange år. Vi ønsker at den blir mere 
brukt, både av hensyn til de som trenger besøk, og 
fordi vi trenger å dokumentere mer av det omfat-
tende likepersonsarbeidet som blir gjort i WSO. 
Det går ut på at medlemmer besøker mennesker 
som er innlagt i psykiatrien eller som lever isolert 
pga psykiske problemer. 

Man får dekket kr 100 pr besøk som skal dek-
ke reiseutgifter og evt en liten gave til den man 
besøker. Vi har en grense på kr 2500 pr. år pr 
medlem. Ta kontakt med kontoret på post@wso.
no eller tlf  2241 3590 man/ons/fre kl 12-15 for 
nærmere informasjon om hvilken dokumentasjon 
vi trenger. 

Melding til alle medlemmer  
i Oslo- Akershus og omegn.

Det hender vi har lokale medlemsar-
rangementer som ikke er offentliggjort i 
WSO-posten. 

De vil bli annonsert på WSOs Face-
book-gruppe for medlemmer, men vi vil også 
sende ut SMS til de som ønsker det. 

Hvis du vil stå på en SMS- liste og få informa-
sjon om medlemstreff, filmkvelder mm, send 
en SMS med navnet ditt til tlf  901 44 038. 
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Ressursgruppe  
for stemmehørere  

fortsetter

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangs-
punkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer 
aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir 
rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer 
den enkeltes forståelse av egne stemmer. 

Å treffe andre som hører stemmer kan være med 
på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløs-
het. På samme tid kan mangfoldet av delte erfarin-
ger både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til 
egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra 
den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunn-
spørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med 
stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSO s lokaler, 
Møllergata 12, 5. etasje. 

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn 
eller pårørende. Møtet er først og fremst for den 
personen som hører stemmer. Pårørendes rolle 
er å bistå så den personen som hører stemmer 
kommer til orde.

Datoer til høsten er 28.8, 18.9, 9.10, 30.10, 20.11, 
11.12

Vel møtt og hilsen 

Marit og Siri

Spørsmål? 

Kontakt Siri Blesvik sirible@online.no
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på samtykke og tvangsmedisinering. Storvik sier 
det vil bli viktig å få tvangsmedisineringssaker inn 
til domstolene. 

Med de nye lovendringene som trer i kraft til 
høsten så vil det komme et nytt vilkår for tvang i 
psykisk helsevernloven kallet “manglende samtyk-
kekompetanse”. Dette forsøket på å øke selvbe-
stemmelsen og rettssikkerheten vår fra myndighe-
tenes side er, og forblir, et nytt forsøk på å redusere 
tvangs-statistikken, i mine øyne. I beste fall vil 
færre bli utsatt for tvang, men det vil fortsatt være 
like ille for de som blir utsatt for frihetsberøvelse 
eller tvangs-intervensjoner i det godes navn. Det 
vil komme mer informasjon om dette i neste nr av 
Søkelyset, men det er viktig å merke seg at fra og 
med 1 juli er det nå mulig å få 5 timer med advokat-
hjelp i klager til fylkesmannen på tvangsmedisine-
ringsvedtak. 

I mens vi venter på å få rettigheter på lik linje med 
andre, må vi fortsatt kjempe for å beskytte oss selv 
mot overgrep. Vi må fortsatt prøve å endre rett-
spraksis. Vi må fortsatt kjempe for lovendringer. 
Hva som skjer i domstolene i tiden som kom-
mer blir desto viktigere. Vi trenger et uavhengig 

Vi må fortsatt kjempe  
for rettighetene våre!

Den siste tiden har VG og senere NRK satt søkelys 
på menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern, 
mye takket være juristen Marius Storvik som ak-
kurat har levert den første doktoravhandlingen på 
rettsvernet til psykiatriske pasienter i Norge. 

Jeg reiste derfor nysgjerrig til disputasen ved Uni-
versitet i Tromsø for å representere WSO og høre 
han legge frem avhandlingen sin og forsvare den 
offentlig. 

Avhandlingen “Rettslig vern av pasienters inte-
gritet i psykisk helsevern” bekrefter at det daglig 
skjer både overgrep og krenkelser som strider imot 
menneskerettighetene våre, at det rettslige vernet 
er langt fra tilfredstillende, og at vi diskrimineres 
utifra psykiatriske diagnoser. 

I prøveforelesningen om “Kontroll og tilsyn med 
rettssikkerhet og faglig forsvarlighet ved tvangs-
bruk i det psykiske helsevernet” konkluderte 
Storvik at “kontrollkommisjonen i beste fall er en 
“skinn-rettsikkerhet”. 

Da ingen andre meldte seg fra salen enn meg fikk 
jeg anledning til å være 3. opponent, som betyr at 
jeg fikk stille Marius spørsmål om kunnskapen han 
la frem i avhandlingen sin. Spørsmålene er kort 
oppsummert her: 

Har du sett på dine funn i lys av CRPD?  I følge 
CRPD, og LDO som skal monitorere CRPD i 
Norge, er lovverket (TPH) diskriminerende. Ser du 
noen problemer med å føre tilsyn og kontroll med 
et lovverk som kan være diskriminerende i seg 
selv? Mener du at fordi Norge har kommet med sin 
egen fortolkning av konvensjonen som ikke sam-
svarer med CRPD-komiteen, så har ikke CRPD en 
betydning for“rettslig vern av pasienters integritet 
i psykisk helsevern,” selv om vi har signert og ratifi-
sert konvensjonen?” 

-I svarene la Storvik stor vekt på hva høyesterett 
har sagt eller ville kommet til å si. Han viste særlig 
til en dom som falt 20 desember i fjor, hvor høyes-
terett ikke tar stilling til CRPD* pga. tolkningser-
klæringene** 

Jan Fridthjof Bernt gjorde en strålende innsats 
som 1. opponent, og oppfordret Storvik til å våge å 
utfordre høyesterett mer. Bernt satte også fokus 

Forsiden av Marius Storvik sin doktorgradsavhandlingen viser gudin-
nen for lov, rett og orden: Themis. Han skriver: «Avhandlingen har vist 
store og systematiske avvik mellom fungerende rett og gjeldene rett. 
Themis vektskåler er ikke i balanse. Sverdet som skal sikre samsvar 
mellom fungerende rett og gjeldene rett i psykiatrien synes å være 
knekt. Beholder Themis bindet for øynene» som skal sikre upartiskhet? 
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rettsvern som ikke sitter fast i en medisinsk tan-
kegang når det skal overprøve saker som vilkårlig 
frihetsberøvelse, diskriminering og tortur. 

Det er en lang vei å gå for å få til endringer. Alle 
som tar saken sin for retten, baner vei for andre. 
Men kostnaden er høy for den det gjelder. 

I den forbindelse holder WSO rettighetskurs til 

Er du under tvungent psykisk helsevern eller er du redd for å bli 
utsatt for tvang?  
Ønsker du å lære mer om hvilke rettigheter du har  
i møte med tvangspsykiatrien? 

Det blir rettighetskurs den 23-24 September  i WSO sine lokaler.

Rettigheter i psykiatrien 

 -Hvilke rettigheter har man og hva er lurt å gjøre hvis man blir utsatt for tvang? Dette kurset hand-
ler om å dele erfaringer med hverandre i en jungel av lovverk og klagemekanismer. 
 
Lør. 23 Sep. kl 12.00 - 18.00 
Søn. 24 Sep.kl 12.00 - 16.00 
 
Kursledere: Mette Ellingsdalen og Liv Skree 
 
Kursets innhold: 
-Hva er lurt å vite når man blir tvangsinnlagt? 
-Hvordan klage til, og føre saken sin i kontrollkommisjonen? 
-Hvordan klage til fylkesmannen på tvangsmedisinering? 
-Skjerming/isolasjon og belter 
-Hva hvis man ikke vinner frem med klager til kontrollkommisjonen eller fylkesmannen? 
-Hva er lurt å vite hvis man går til rettsak? 
-Forhåndserklæringer, individuell plan, kriseplan 
 
Det vil bli lagt opp til foredrag og dialog på 45 min og 15 min pause mellom hvert tema, med en 
lengre lunsjpause begge dager. Meld fra hvis du trenger tilrettelegging. Vi dekker tolk og hjelpemid-
ler om nødvendig. 
 
Kurset krever påmelding. Medlemmer av WSO får dekket reise og opphold innenfor vanlige vilkår. 
Gi beskjed om du har spesielle behov, som mat-allergier e.l. 
 
Send påmelding til post@wso.no,
eller ring kontoret, tlf: 22 41 35 90, i åpningstidene: man./ons./fre. 12-15 
Si fra ved påmelding om du ønsker reise og overnatting

høsten. Informasjonen fra kurset vil bli tilgjengelig 
på rettigheteripsykiatrien.no fra og med Oktober 
2017. Det er også mulig å søke WSO sentralt om å 
holde lokale rettighetskurs. 

I tillegg ønsker vi å informere om Psykiatri og 
Rettsvernutvalget til ICJ-Norge, som tilbyr hjelp til 
å prøve saker for domstolen som gjelder påstand 
om menneskerettighetsbrudd i forbindelse med 
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Psykiatri- og rettsvernutvalget i  
ICJ-Norge, har opprettet en Pro Bono-gruppe  
for menneskerettighetssaker knyttet til  
bruk av tvang i psykisk helsevern.

• Har du vært tvangsinnlagt i psykiatrien?
• Har du blitt tvunget til å ta medikamenter du ikke ønsker?
• Har du blitt lagt i belter eller vært utsatt for andre tvangsmidler?
• Har du opplevd andre former for tvang i psykisk helsevern?
• Trenger du hjelp til å bringe saken din inn for domstolen?

Kanskje vi kan hjelpe deg.

Søknadsskjema som må utfylles finnes på nettsiden icj.no under siden om pro-bonogruppen

I søknadsskjema kan du gi en kort fremstilling av den tvangsbruk du mener deg utsatt for i psykisk 
helsevern, samt når og hvor tvangsinngrepene skjedde. Dersom saken tidligere har vært klaget inn 
til kontrollkommisjonen og/eller fylkesmannen, gi en kort beskrivelse av dette. 

Det samme gjelder dersom saken tidligere har vært brakt inn for retten. NB. Pro Bono Gruppen 
behandler i utgangspunktet bare saker som gjelder frihetsberøvelse, tvangsbehandling og/eller 
andre tvangsinngrep i psykisk helsevern. 

frihetsberøvelse, tvangsbehandling og/eller andre 
tvangsinngrep i psykisk helsevern 

Hilsen Liv Skree, 

Jeg takker for tilliten over å bli valgt som styremed-
lem av landsmøte og nestleder av sentralstyret. 
Jeg lover å kjempe for at det blir en slutt på kren-
kelsene av menneskerettighetene våre. Jeg lover å 
kjempe for at vi skal ha rettigheter på lik linje med 
andre. 

*CRPD = Convention on the Rights of Persons with Disabilities = FN-kon-
vensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(offisiell oversettelse) 

**Norge har avgitt tolkningserklæringer på CRPD artikkel 12, 14 og 25. 
Se WSO sitt høringssvar på ratifikasjonen av CRPD, for mer informasjon 

Informasjon om  
Pro Bono-gruppen i ICJ-Norge

Hvis du ønsker å gå til rettsak med påstand om 
menneskerettighetsbrudd har International 
Commision of Jurists (ICJ) -Norge opprettet et ut-
valg som kanskje kan hjelpe deg å føre saken gratis 

(pro bono). Det er nok litt ventetid hvis man søker, 
da dette er et knippe ildsjeler som jobber på frivillig 
basis, deriblant Hege Orefellen, Ketil Lund, Helge 
Hjort, Erik Bryn Tvedt, Guri Hestflått Gabrielsen, 
Hanna Høynes Aamodt, m.fl.: 

 
Pro Bono-gruppen vil, etter en konkret vurdering 
i den enkelte sak, foreta en siling og kun gå videre 
med de sakene de finner best egnet til rettslig 
prøving. Aktuelle menneskerettighetsbestemmel-
ser kan bl.a. være retten til å ikke bli diskriminert 
basert på funksjonsnedsettelse, retten til frihet og 
personlig sikkerhet på lik linje med andre, retten til 
respekt for fysisk og psykisk integritet og rettslig 
handleevne på lik linje med andre, retten til hel-
sehjelp basert på fritt og informert samtykke, og 
retten til å ikke bli utsatt for nedverdigende eller 
umenneskelig behandling eller tortur.
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Styrets arbeidsplan for 2017

Dette dokumentet vil endre seg under årets gang. 

• Delta på møter, høringer og arenaer hvor vi kan 
påvirke helsepolitikk, lovgivning og tjenestetilbud. 
Spesielt nevnes kampen for menneskerettigheter og 
for egne medisinfrie enheter/behandlingstilbud.

• Delta i BrukerROP - Helsedirektoratet brukerråd

• Delta i arbeidsgruppe for Pakkeforløp for psyko-
selidelser i Helsedirektoratet

• Likepersonskurs: Utdanne og godkjenne likeper-
soner.
Starte systematisk registrering av likepersonsar-
beide.

• Rettighetskurs ferdigstilles- første kurs holdes i 
september

• Datakurs – praktisk bruk av datautstyr, internett, 
Office osv.

• Livsmestringskurs

• Kreativt kurs

• Studiegruppe i Organisasjonsarbeid

• Stemmehørergruppe fortsetter

• Samlinger med sang og musikkopplæring

• Kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter

• Temamøter- medlemsmøter

• Filmkvelder

• Amaliedagene

• Prioritere bemanning i kontorets åpningstid slik at 
det alltid er to personer til stede, en som tar telefo-
nen og en som kan ta imot besøkende.

• Fortsette opplæring av kontorvakter og kontoran-
satt.

• Organisere WSO-s bibliotek slik at det blir enklere 
å låne bøker og registrere utlån

• WSO posten 4 utgaver pr. år

• Søkelyset 2 nr. pr år

• Starte forberedelse av WSO-s 50 årsjubileum 
2018 – Jubileumsbok?

Innspill på landskonferansen 

Det kom mange gode innspill, og styret bruker 
referatet som et arbeidsdokument i planlegging 
videre. Her nevner vi stikkord som:

• WSO burde jobbe for at man får aktivitetsstøtte, 
for å kunne være med i aktiviteter som gjør at man 
blir inkludert i samfunnet. Jobbe for at mennesker 
med psykiske lidelser blir inkludert på ulike måter. 
Jobbe for et tilrettelagt skoletilbud for mennekser 
med psykiske problemer. 

• Tilpasset skoletilbud/opplæring til spesielt unge 
mennesker som kommer inn i psykiatrien.

• Dyreterapi/flere dyreassisterte tilbud. 

• Musikkterapi –Støtte til fagfolk som vil starte opp 
sånne plasser. 

• Skrivekurs. 

• Støtte til å ha dyr hjemme.

• Lettere tilgang til terapitilbud.

• Tematurer – blant annet til Villa Sult/Finn Skårde-
rud.

• Tur til Hurdal Recovery senter. 

• Medlemsmøter med servering.

• Matlagingskurs. Hvordan lage sunn, god og rimelig 
mat. Lære å bake brød. 

• Søkelyset bør være motiverende og lærerikt, fast 
opplegg, faste nummer, en fast redaksjon.

• Ønsker om en utviklingskonferanse på temaet 
micronutrients (mikro-næringsstoffer). Vitaminer, 
mineraler og aminosyrer som blir tatt opp i kroppen 
og hjernen, virker med og uten medisiner, for bipolar 
lidelse, de som sliter med stress, psykose og ADHD. 
Det kan være vanskelig å gå av medisinene, dette 
hjelper. Lettere å bli raskere frisk.

• Det bør legges til rette for et forskningsprosjekt i 
Norge. 

• Samtaleforum hvor medlemmer kan fortelle om 
overgrep i psykiatrien.

• Jobbe for et dokumentasjonssenter for å avdekke 
bruk av fysisk / psykisk vold begått av helsepersonell 
i psykiatrien.

• Dokumentasjon av likemannsarbeidet som blir 
utført av WSO. 
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• WSO i Stavanger burde lage Hertervigdagene 
som en parallell til Amaliedagene i Oslo der alle loka-
le brukerorganisasjoner blir invitert til å delta.

• Utvalg bestående av psykiater, advokat og brukere 
utarbeider et forslag til ny behandlingsmodell.

• Foto og skrivekurs som oppfølging av livsmest-
ringskurs.

• Jobbe for å bedre forholdene for de som er skjer-
met, spesielt de som utsettes for langvarig skjer-
ming. 

• Mer fokus på organisasjonsutvikling i WSO.

• Dokumentasjonssenter for vold og overgrep be-
gått overfor pasienter i psykiatrien. 

• Ha en medlemsundersøkelse for å  få vite hva 
medlemmene er interessert i. Hvem vil være akti-
vister, hvem vil bidra, hvem vil være med på politisk 
arbeid, hvem vil være med på aktiviteter. Da kunne 
vi hatt en oversikt/database over hvem vi kan kon-
takte.

• Mer bruk av Aksjon besøksvenn. Besøk til men-
nesker som er innlagt eller lever isolert. 

• Bruker – og likemannsarbeid.. 

• Jobbe for flere personlig ombud/individuelt om-
bud. Finnes bare i Oslo.

• Samle brukerorganisasjoner under en paraply i 
flere saker. Kan styret ta kontakt med andre organi-
sasjoner på flere områder?

• Flere fylkeslag. Det er viktig at man har noe 
mer enn sentralstyret. Den sosiale biten og lokale 
aktiviteter er viktig. Vi trenger oppegående styrer i 
fylkeslagene. 

• Medlemmene og lokallagene kan bidra til å styrke 
Fellesaksjonens arbeid for egne medisinfrie enheter: 
Lag som har medisinfrie enheter i sitt distrikt, eller 
hvor det jobbes med å opprette det, eller hvor det 
aktivt motarbeides, kan mobiliseres til å følge med 
lokalt, til å jobbe for å mobilisere folk som er interes-
sert i tilbudet og som ikke får det, til å være aktive i 
lokalmiljøet (bruke medier, debattmøter osv.)

• Nå nærmer det seg valg, og det gir god anledning 
til å få partienes listerepresentanter i tale.

• Med utgangspunkt i dette, bør det kanskje utar-
beides en sentral brosjyre?

Stortingsvalg 2017-  
støttetjeneste

Når det gjelder Stortingsvalget 11 
september 2017 vurderer WSO å tilby 
medlemmer en støtte-tjeneste med tan-
ke på  valgdeltagelse og evt forhånds-
stemming. Medlemmer kan ta kontakt 
med WSO- kontoret for informasjon og 
evt oppfølging. 

WSO har mottatt en publikasjon om 
valgdeltagelse fra Nasjonalt Senter for 
erfaringskompetanse innen psykisk 
helse. Det kan være mange grunner til 
å ønske hjelp til å delta i valget. Alt fra å 
være underlagt tvang til å være medi-
sinert eller bare livssituasjonen der og 
da, kan gjøre det vanskelig. WSO ønsker 
å tilby følge til valglokalet, eller hjelp 
til å søke om å få stemme hjemmefra. 
Frivillighetssentralene tilbyr også følge 
til valglokalene. 

Det å stemme ved valg en grunnleggen-
de demokratisk rettighet, uavhengig av 
helsetilstand og funksjonsnivå. Vi ønsker 
å bidra med tilstrekkelig hjelp og støtte 
til våre medlemmer som skulle ønske 
dette.

Ta kontakt på e-post: post@wso.no eller 
tlf: 22 41 35 90 i åpningstidene, man-
ons-fre, 12-15
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 Årsmelding 2016
Landsforeningen We Shall Overcome – WSO er en landsdekkende bruker og interesseorganisasjon som job-
ber for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. WSO ble stiftet i 1968 og er 
landets eldste brukerorganisasjon innen vårt felt. Organisasjonens hovedkontor ligger i Oslo. 

Styrets arbeid

Det ble avholdt ordinært landsmøte 30.10.2016 etter flere utsettelser. 

Følgende sentralstyre ble valgt; Leder Håkon Rian Ueland, nestleder Bjørn Ingar Pedersen, sekretær Kristin 
Sommerseth, kasserer Grete Johnsen, styremedlemmer Espen Pedersen, Birgitte Espolin Johnsson og Selin 
Kibar. Varamedlemmer Dag Erik Tinghaug, Rannveig Aunan, Hege Westbøe og Monica Løschbrandt. 

Det nye styret hadde to styremøter i 2016, 9. november og 29. november

Det tidligere styret avholdt 7 styremøter som det finnes referater fra på kontoret. 

Aktivitet januar til oktober 2016, som fremkommet i styrereferater. Kan hende har det vært flere aktiviteter 
som det nåværende styre ikke er informert om.

Advokatforeningens menneskerettighetsseminar 13. april, Berit Bryn Jensen og to andre deltok fra WSO 

«Død i Psykiatrien» arrangerte demonstrasjon i København 15. juli. Berit Bryn Jensen og to andre medlem-
mer deltok. 

Sommertur til Oscarsborg 23. juli i samarbeid med WSO Oslo Akershus. 19 deltagere. 

Fagseminar i Gøteborg 15. oktober arrangert av «Stiftelsen det Utvidgade terapirummet». 3 -4 deltagere fra 
WSO. Det var også andre WSO-medlemmer der som deltok for egen regning. 

Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2016, 19. oktober. «Rettssikkerhetsgarantier i psykisk 
helsevern». Berit Bryn Jensen deltok fra WSO. Flere andre WSO-medlemmer var også til stede. 

Styrets arbeid i november og desember 2016

8. november var det høring i Stortinget. Prop. 147 L (2015-2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv, «Økt 
selvbestemmelse og rettssikkerhet».  Berit Bryn Jensen holdt innlegg for WSO.

Etter første styremøte 9. november ble det sendt blomster til Berit Bryn Jensen med takk for hennes innsats 
som leder.

Det ble sendt søknad om tilskudd til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet i november (tilskudd til funk-
sjonshemmedes organisasjoner)

17. november var det ny høring i Stortinget. Utenriks- og forsvarskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: 
Stortingsmelding 39 (2015-2016) «Individklageordningene til FN’s konvensjoner om økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne».  Håkon 
Rian Ueland holdt innlegg for WSO. Espen Pedersen var observatør. 
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24. og 25. november, Kontrollkommisjonskonferansen i Oslo.  Espen Pedersen deltok fra WSO. 

26. november sendte styret ut medlemspost med årsmøteprotokoll, invitasjon til julebord og hilsen fra det 
nye styret. 

28. november var det Innspillsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet angående strategi for psykisk helse. 
Espen Pedersen deltok og holdt innlegg for WSO. Her ble Espens innlegg om at han ikke fikk lov til å kontakte 
Kontrollkommisjonen på et halvt år vist til som eksempel.

5. desember leverte WSO to skriftlige innspill. Høringssvar til Helsedirektoratets «Nasjonalfaglige retningslin-
jer for ECT- behandling» og Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet angående strategi for psykisk helse. 
Begge er lagt ut på www.wso.no.

30.12 sendte WSO blomster til Kai Blixt sin bisettelse. 

Styret vedtok å bidra med 15.000,- kr. til konferansen med Whittaker og Seikkula den 8. februar 2017.

WSO investerte i desember i nye PC-er til kontoret, deriblant en multimedia-PC som medlemmer kan bruke 
til lyd, bilde og videoredigering. Det ble også kjøpt inn nye mobiltelefoner til kontoret og ordnet med overgang 
til mobilt bedriftsnett. 

Internasjonalt

Støtte til ENUSP (European Network of Users and Survivors of Psychiatry) og WNUSP (World Network of  
Users and Survivors of Psychiatry): kr. 10.000,- i medlemskontingent til hver. Det ble også gitt en donasjon på 
kr. 5.000,- til Mad in America. 

Medlemstall: Pr 31.12.2016 hadde WSO 444 medlemmer - 330 som betalte i 2016 og 114 livstidsmedlem-
mer som ikke betalte i 2016. I årsmelding for 2014 er det oppgitt et medlemstall på 514 betalende medlem-
mer. I årsmelding for 2015 er det ikke oppgitt noe tall, men det har altså gradvis sunket de siste to årene. 
Vi tror at årsakene til dette kan være lite aktivitet for medlemmer, lite informasjon til medlemmer, minsket 
utadrettet aktivitet og interne konflikter.  

Organisering og daglig drift: 

Bemanning:

Mashfique Islam ble ansatt i 50 % fast stilling på kontoret i mai.

Maria Totlandsdal er ansatt i 10 % stilling som renholder.

Brukermedvirkning, likemannsarbeid og selvhjelp.

Bjørn Ingar Pedersen er WSO-s representant i Brukerrådet ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål Syke-
hus. 

Det blir utført mye likemannsarbeid i WSO, men det er lite av det som foreløpig er blitt registrert, bortsett fra 
Prosjekt Besøksvenn. 

Lokalt arbeid:

WSO har nå fylkeslag /lokallag bare i Oslo/Akershus. Det har vært redusert aktivitet i 2016, bortsett fra 
Amaliedagene som ble et svært vellykket arrangement. Amaliedags-komiteen startet i desember sitt arbeide 
med programmet for 2017. Håkon Rian Ueland, Rannveig Aunan og Grete Johnsen ble nye medlemmer av 
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komiteen. 

Fylkeslaget i Rogaland er ikke offisielt fungerende fordi det ikke har vært avholdt årsmøte de siste to år. Men 
en gruppe medlemmer i Rogaland er likevel svært aktive i det lokale arbeidet. 

Kurs og arrangementer

WSO har ikke arrangert kurs i 2016. 

16. desember ble det holdt julebord på Sosialen. 55 medlemmer deltok.

24. desember arrangerte WSO julefrokost. 7 medlemmer deltok. 

Informasjonsarbeid

• WSOs blogg ble lagt ned i 2016. 

• WSO-posten ble ikke sendt ut i 2016. 

• Søkelyset kom ut med 1 nummer i oktober. Det ble etablert en ny redaksjon for Søkelyset i desember og 
et nytt nummer ble påbegynt. 

• WSO fikk ferdigstilt en ny og oppgradert webside i desember. Nytt er blant annet en kalender for arran-
gementer og innmeldingsskjema med muligheter til å betale kontingent med Visakort. 

• WSO har Facebook - side i tillegg til egne nettsider. Styret har opprettet en ny Facebook-gruppe for alle 
betalende WSO-medlemmer. Både Landsstyret, Søkelysets redaksjon og Amaliedags-komiteen har fått 
egne Facebook-grupper. 

Fagpolitisk arbeid

Referansegrupper 

WSO er blant annet representert i BrukerROP i Helsedirektoratet. Håkon Rian Ueland er WSO-s nye repre-
sentant der. Han er også med i arbeidsgruppa som jobber med pakkeforløp for utredning og behandling av 
psykoselidelser. 

WSO er med i rådgivende utvalg i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.  Liv Skree er WSO-s nye repre-
sentant, med Hege Orefellen som vara. Liv Skree deltok i møte 5. desember. 

Behandling og Medisinfrie behandlingstilbud

WSO har i 2016 fulgt opp arbeidet i Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud. Håkon Rian Ueland er 
nå WSO-s representant i Fellesaksjonen, og deltok i møte 8. november. 9. november deltok han sammen med 
Fellesaksjonen i møte med Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Arbeidet med årsregnskapet

Det nye styret utførte selv arbeidet med å lage et årsregnskap uten bistand fra det avgåtte styret. Det 
har vært et intensivt og utfordrende arbeid, som har krevd stor innsats fra tillitsvalgte, ansatte og  
regnskapsfører. Vi har fokusert på å gjøre et grundig og nøyaktig arbeid, noe som har vært problematisk 
tatt i betraktning utgangspunktet, som var bunker med usorterte bilag.
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Bruker- og interesseorganisasjon 
for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse

Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597 
Post– og besøksadresse: Møllergata 12, 0179 Oslo (5. etasje)

Tlf. 22 41 35 90  (man-ons-fredag 12-15)
 post@wso.no – www.wso.no

Leder: Håkon Rian Ueland,  e-post: leder@wso.no

Arbeidsmiljø: 

WSO har en person ansatt i halv stilling, en i 10 % stilling og mange som bidrar frivillig. Det har ikke vært skader 
eller ulykker i 2016. Foreningen forurenser ikke det ytre miljøet nevneverdig 

Likestilling: WSO er en organisasjon som er åpen for menn og kvinner. WSO har ikke kjente utfordringer i for-
hold til likestilling.

Denne årsmeldingen gir et oversiktsbilde over WSO-s aktivitet og drift i 2016, men er ikke en fullstendig over-
sikt over alle aktiviteter.

(Sign.)

Håkon Rian Ueland, leder, Bjørn Ingar Pedersen, nestleder, Grete Johnsen, kasserer 

Kristin Sommerseth, sekretær, Birgitte Espolin Johnsson, styremedlem, 

Espen Pedersen, styremedlem og Dag Erik Tinghaug, styremedlem

           


