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WSO-POSTEN
ORGAN FOR LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME
Kalender
19. – 22. august

Amaliedagene, Oslo

19. september

Tema-kveld i WSOs lokaler om medisinfrie alternativer og psykose. WSO Oslo og Akershus arrangerer.

21.- 23. september WSO– kurs, Askim. Se side 2.
3. oktober

Tema-kveld i WSOs lokaler. Tema annonseres
senere på WSOs nettsider.

7. november

Tema-kveld i WSOs lokaler. Tema annonseres
senere på WSOs nettsider.

Nå har det gått en stund siden siste WSO-post, men aktivitetsnivået har vært
høyt i WSO. Noe skriver vi om her, noe kan dere lese om på www.wso.no,
og noe skjer mer i det stille, men er allikevel avgjørende for å oppnå endring.
Amaliedagene 2012 - programmet er klart, og vi gleder oss til innholdsrike
dager i august. For mer informasjon om Amaliedagene, og mer detaljer om
programmet, se www.amaliedagene.no .
Vil du delta? WSO kan bidra med noe reisetilskudd for medlemmer som
kommer langveisfra, og ønsker å delta på Amaliedagene. Ta kontakt med
kontoret. (Obs, kontoret er stengt fra 1. juli—6.august, men e-post vil bli
sjekket, post@wso.no)
Landsmøte 28. april ble gjennomført med godt oppmøte. Alle forslag til
vedtektsendringer ble vedtatt, og WSOs logo er nå :

Bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter,
selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse

Hele Sentralstyret ble gjenvalgt, og også flere vara-medlemmer. Det er vi
glad for, da vi har et godt fungerende og aktivt sentralstyre. Vi kan også ønske velkommen tre nye varamedlemmer, Liv Skree, Lasse Bøyum og Eivind
Lauritzen. Etter Landsmøtet spiste vi indisk middag, med god stemning i
mange timer. Referat fra Landsmøtet på side 6 og 7.

Landsforeningen
We Shall
Overcome er en
bruker og
interesseorganisasjon for
menneskerettigheter,
selvbestemmelse
og verdighet
innen psykisk
helse. Vi jobber
aktivt opp mot
myndigheter og
psykiatrien for å
få til en
ikke-voldelig
revolusjon innen
psykisk helsevern, i tråd med
Menneskerettighetskonvensjonen
. Vi mener at psykiatrisk behandling bør skje på
brukerens egne
premisser og at
respekt for
enkeltindividets
autonomi må
ivaretas.
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WSO– kontoret er stengt i sommer. Kontoret holder sommerstengt fra 1. juli—6. august.
Film om medisinfrie tilbud—gi oss et tilbud vi kan si ja til! WSO har laget en film med foredrag
om medisinfrie tilbud, behovet, begrunnelsen og brukeroganisasjonenes felles kampanje for å få
det. Filmen ligger på nett, med link fra WSOs nettsider, nyheter.
WSO– bloggen Vi anbefaler alle som ønsker å holde seg oppdatert på psykisk helse feltet å følge
med på WSO-bloggen. I mange år har Sigrun Tømmerås sin blogg vært en helt sentral kilde for oss
aktivister som trenger å holde oss informert om forskning, mediautspill, kronikker mm. Nå har
WSO fått dette på egen blogg!! Og det er fortsatt Sigrun som gjør jobben :) Det er også mulighet for
medlemmer å få lagt ut eget stoff, og bruk gjerne kommentarfeltet for å delta i debatt. Bloggen finner du på http://wsoforening.blogspot.no/
Nytt WSO- kurs fredag 21. til søndag 23. september.
Sted: Smaalenene Hotell i Askim.
Etter to vellykkede kurs i 2011, inviterer vi nå til et nytt WSO- kurs for våre medlemmer.
Målet med kurset er at medlemmer skal få mulighet til å få mer opplæring i det WSO står for. Og samtidig
være med på å utvikle WSO videre. Samtidig tror vi det å bli bedre kjent med andre aktivister kan virke oppmuntrende. Videre er det å få ideer og inspirasjon til hvordan vi kan spre det vi står for og hvordan hver enkelt kan bidra, minst like viktig som teoretisk opplæring.
Kurset vil bestå av foredrag, diskusjon og arbeid i grupper.
Vi vil ta utgangspunkt i WSO ’ s prinsipprogram.
Tema vil være bl.a:
-Menneskerettigheter, tvang, diskriminering
-Alternativer til psykiatri, likemannsarbeid, selvhjelpsgrupper, aksjon for medisinfrie tilbud mm
Vi forventer at deltagerne følger kurs- programmet, men det vil være rom for tilrettelegging.
Pris: Det vil være en liten egenandel på kr 350,- for hele helgen. Opphold, mat og reise fra Oslo er inkludert.
WSO- medlemmer andre steder i landet vil i tillegg få dekket rimeligste reisevei. Behold kvitteringer/billetter.
Kriteriet for å delta på kurset er at du er interessert i å lære mer om WSO og temaene vi jobber med.
På grunn av begrenset antall plasser vil medlemmer som ikke har deltatt tidligere og aktive medlemmer bli
prioritert.
Bindende påmelding til post@wso.no innen 25. august.
Smaalenene Hotell ligger i Askim i Østfold, ca en time med tog fra Oslo.
Se www.smaalenene-hotell.no
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Medlemspost via e-post?
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

Lex- Breivik –
fører til enda
dårligere
rettsikkerhet
WSO meldte oss til høring for Helse og sosialkomiteen 22 mai, før Stortinget skulle vurdere endringer i psykisk helsevernloven i forhold til sikkerhetspsykiatrien, Prop. 108L, også kalt Lex Breivik.
Dette lovforslaget ble kjørt gjennom i Helsedepartementet i rekordfart, med tre ukers høringsfrist.
Også i Stortinget var det ekstremt kort frist for å melde seg til høring, 2 dager.,! noe som førte til at
svært få ble hørt, kun fire organisasjoner var påmeldt; WSO, Kunnskapssenteret Hieronimus, ICJ
Norge og Legeforeningen.
WSO kom med sterk kritikk av lovforslaget, levert i tillegg til muntlig høringen inn et skriftlig
innspill hvor vi skriver blant annet:
«WSO mener en hasteendring i psykisk helsevernloven som vil slå svært negativt ut for en allerede
utsatt gruppe ikke er akseptabelt. Dette er dessverre symptomatisk for hvor lemfeldig rettsikkerheten til mennesker diagnostisert med psykiske lidelser ivaretas, og er et av resultatene av en diskriminerende særlovgivning, og kan ikke forsvares av behovet for samfunnssikkerhet i en enkelt sak.
Innledningsvis vil vi påpeke at lovforslaget som nå foreligger aktualiserer et grunnleggende problem i psykisk helsevern. Det er helt nødvendig å skille mellom hva som er tvang/ straff og hva som
er behandling. Eksempelvis er isolasjon (fravær av kontakt med medfanger) i fengselsvesenet
beskrevet som svært psykisk belastende og forbundet med helse-risiko, samtidig som tilsvarende
behandling i psykisk helsevern betegnes som behandling (kalt skjerming), og kan pågå over svært
lang tid. Gjennom om-definering og språklig tilsløring maskeres mishandling som behandling,
ikke kun i sikkerhets-avdelinger, men i hele psykiatrien.
Når man nå foreslår å tillate/ innføre sterkt inngripende sikkerhetstiltak på de Regionale Sikker3
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hetsavdelingene, som bla; ransakelse av rom og person uten begrunnet mistanke, ransakelse av kroppens hulrom, ransakelse/ kroppsvisitering av besøkende, kommunikasjonsrestriksjoner/ kontroll av
post, besøksbegrensning/kontroll, må dette ses som de inngripende kontrolltiltakene det er og ikke vurderes ut i fra en intensjon om behandling og at det er til «pasientens beste».
«Enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå:
Muligheten for at terrorsiktede kan dømmes til tvunget psykisk helsevern gjør at vi har en forståelse
for behov for en slik enhet for å ivareta sikkerheten. Samtidig er vi av den mening at grunnleggende
menneskerettigheter skal ivaretas for alle mennesker, og at det er problematisk med slike
«spesialtilpassede» løsninger. Men enda mer problematisk er det hvis man endrer situasjonen for en
hel gruppe på grunn av en manns gjerninger, noe vi ser er i ferd med å skje ved dette lovforslaget.
Forslaget om at overføring til enheten kan skje også for mennesker som ikke er dømt til TPH, men kun
skjønnsmessig vurdert av helsevesenet mener vi er uakseptabelt. Det er snakk om så inngripende tiltak
at det overhodet ikke kan vurderes som å ha behandlingsmessig formål, og det kan ikke forsvares at
ansvarlig behandler kan ta en slik avgjørelse uten at rettsvesenet vurderer saken og at vedkommende
faktisk er dømt for en alvorlig kriminell handling.»
Hele høringsuttalelsen kan leses på wso.no / wsos arbeid/ høringsuttalelser.
Dessverre ble vi ikke hørt, og Stortinget banket lovendringen gjennom 15.06, med iverksettelse fra
1.7.2012.
Ved denne lovendringen forsterkes den diskriminerende sammenblandingen mellom psykiatriske diagnoser, farlighet, kriminalitet og samfunnsvern.
Dette er ikke bygget på fakta, men heller frykt og
myter.
En av konsekvensene er at en person som ikke har
begått noen kriminell handling, men er sivilt
tvangsinnlagt etter psykisk helsevernloven, med
dertil dårlig rettsikkerhetsgarantier, kan overføres
til enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå (som planlegges bygd innenfor murene på Ila fengsel, og
hvor A.B.Breivik vil bli plassert hvis han dømmes utilregnelig) kun etter avgjørelse av faglig ansvarlig og med kontroll kommisjonen som eneste klageinstans. Altså uten å ha vært innom rettsvesenet overhodet.
WSO hadde ikke høye forventninger til at vi skulle klare å stoppe hele lovendringen, men dette ene
poenget hadde vi forventet at Stortinget ville endre. Men dessverre, det er tydelig at når det gjelder
psykiatri har Stortinget (fortsatt) ingen skrupler med å gi «all makt» til legen, og vi må ta til takke
med «godt skjønn» som rettsikkerhetsgaranti. Og vi vet jo hvordan det går..!
Høringen fra 22. mai kan ses på Stortingets web-arkiv http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-paStortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2012/H264-full/Hoeringssal2/05/22/hoeringssal2
-20120522-101002.mp4&msid=298&dateid=10003471
Både WSO ved Mette E, Hieronimus ved Arve Kirkevik og ICJ med Ketil Lund og Else McClimans
er verdt å høre på.
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Høring i det
Danske
Folketinget
om dødsfall i
psykiatrien
WSOs søsterforening i Danmark «LAP - Landsforeningen av nuværende og tidligere psykiatribrugere» har gjennomført en stor landskampanje om dødsfall i psykiatrien, som ble avsluttet med en
heldags høring i det Danske Folketinget 8. mai 2012.
WSO var tilstede på høringen med Liv Skree og Mette Ellingsdalen, for å lære og få ideer til hva vi
kan gjøre i Norge. Det er en utrolig bra kampanje LAP har gjennomført, og høringen var et godt
planlagt arrangement. Det var interessante faginnlegg, blant annet fra det Danske Rettsmedisinske
institutt, som ønsker å forske for å finne dødsårsak når unge mennesker dør brått under psykiatrisk
behandling, psykose er ingen akseptabel dødsårsak.
Det var også svært sterke pårørende historier, mennesker som har mistet barn i ung alder, uten å få
svar på hvorfor. Bare til sammenligning; når den norske svømmeren Alexander Dale Oen døde brått
og tilsynelatende uforklarlig, ble det grundig undersøkt for å finne dødsårsak. Når en 30 år gammel
kvinne dør brått på psykiatrisk avdeling, blir dødsårsaken stående som ukjent eller ”psykose”, og
ingen undersøkelser blir satt i gang for å finne ut hvorfor.
Til slutt var det politiker-debatt. Det var en selsom opplevelse, som på mange måter gjorde vondt.
Debatten var som politiker-debatter pleier å være, det som fikk oss til å gå ut med litt vondt i magen
og en dårlig smak i munnen, var hvor lite alvorlig de tar situasjonen. Når det er snakk om dramatisk
redusert levealder (15 -30 år), og et høyt antall uforklarlige dødsfall skulle man forvente en sterkere
reaksjon, at «noen er fornøyd» og «alt er ikke like ille» er dårlige svar på en så alvorlig situasjon. Så
det gjør noe med selv opplevelsen av menneskeverd når de tar så lett på at vi dør unge.
Denne problematikken er så langt vi kjenner til ganske lik i Danmark og Norge. En rapport fra Helsetilsynet viser at det fra 2008
– 2011 var det 699 innmeldte unaturlige dødsfall i psykisk helsevern. Av disse er det en stor økning i antall selvmord, i gjennomsnitt tok en person livet av seg under behandling i psykisk helsevern hver tredje dag i 2011. 55 er registrert som overdosedødsfall
(anslag tyder på at rundt ti prosent av disse dødsfallene er selvmord), 52 har annen dødsårsak og hele 163 har ukjent dødsårsak.
Dette burde være urovekkende tall. Bruk av høye doser nevroleptika, og gjerne blanding av mange medikamenter samtidig, er
vanlig behandling i psykisk helsevern, og er en mulig forklaring
på det høye antallet uforklarlige dødsfall, det må undersøkes!
Når vi vet at mennesker diagnostisert med psykiske lidelser også
har en redusert levealder på mellom 15-30 år er det grunn til å
rope varsko. Det er dessverre ingen overdrivelse å si at psykiatrien dreper sine pasienter.
Illustrasjoner fra LAPs kampanje www.lap.dk
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Landsforeningen We Shall Overcome
Referat fra Landsmøte 28. april 2012 i Fredshusets lokaler i Møllergata 12
Tilstede: 29 representanter nedtegnet på egen liste. Alle med betalt medlemskontingent for 2011 hadde stemmerett.
1.Konstituering
Tormod Bakke valgt som møteleder. Liv Skree valgt som referent. Aage Reitan og Haakon
Sandøy valgt som protokollunderskrivere.
Innkallingen godkjent.
2.Årsmelding
Årsmeldingen ble lest høyt av et medlem. Det ble informert om en korrigering av medlemstall fra 418 til 415. Debatt rundt punktet om likestilling er nødvendig, leder Mette Ellingsdalen ytret viktigheten av å ha en bevissthet også rundt dette: enighet om å la stå.
Også debatt rundt bruken av ordet ”aktivist” som førte til en enighet om at ordet skal stå
på side 3, men på side 2 under ”Lokalt arbeid” ble det etter avstemning vedtatt at ordet
”aktivister” byttes til ”aktive” med 16 stemmer for, 3 mot og 10 blanke.
Vedtak: Årsmeldingen for 2011 godkjent, med små forandringer.
3.Regnskap
Regnskapet ble lagt frem med et underskudd på 19 668. Det ble fremlagt en forklaring fra
leder Mette Ellingsdalen på at underskuddet skyldes økt aktivitet i WSO, bla. to WSOkurs. I 2012 vil det således kun bli holdt ett WSO-kurs. Fra flere av de fremmøtte ble det
heretter foreslått en rekke muligheter for å øke inntektene til WSO.
Vedtak: Regnskapet for 2011 godkjent.
4.Budsjett
Budsjettet ble mye diskutert sammen med regnskap. Leder Mette Ellingsdalen informerte
spesifikt om at en eventuell godkjenning av budsjettet inkluderer godkjenning av styrehonorar for 2012.
Vedtak: Budsjettet for 2011 godkjent
5.Endring av vedtekter §5, §12 og i WSOs logo/undertekst.
Alle forslag til endringer har vært sendt ut til alle medlemmer i god tid før landsmøte.
Endring i §5 om at styrehonorarer skal fastsettes på landsmøte ble vedtatt og godkjent.
§ 5 lyder nå: Landsmøtet behandler følgende saker:
Årsmelding.
Regnskap.
Budsjett, inkludert fastsettelse av styrehonorarer.
Vedtektsendringer.
Innsendte saker.
Valg av sentralstyre og andre valg.
Ved valg av sentralstyre velges leder, nestleder, kasserer samt andre faste styremedlemmer
og varamedlemmer.
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Endring i §12 om at sentralstyrets og fylkes/lokale styrer skal ha et flertall med brukerog/eller overlevendeerfaring, i stedet for at de bør ha et flertall... ble vedtatt og godkjent med 18 stemmer for, 3 mot og 2 blanke stemmer. Det ble påpekt av leder Mette
Ellingsdalen at dette ikke er noen problematikk for WSO i dag, men at det er viktig å
sikre oss som en brukerstyrt organisasjon også i fremtiden.
§ 12 lyder nå: Sentralstyret og fylkes/ lokale styrer skal ha et flertall med bruker- og/ eller
overlevendeerfaring. Valgkomiteen og ethvert arbeidsutvalg bør ha flertall med brukerog/ eller overlevendeerfaring.
Endring i WSO logo ble stemt over med 3 alternativer.:
Alternativ 1 fikk 16 stemmer.
Alternativ 2 fikk 8 stemmer.
Alternativ 3 (nåværende logo) fikk 1 stemme.
Blanke stemmer; 2.
Alternativ 1 ble vedtatt og WSOs nye undertekst i logo er pålydende: Bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen
psykisk helse.
6.Valg
Valgkomitéen har sent ut innstilling til nytt sentralstyre med landsmøtepapirene.
Leder Mette Ellingsdalen, Nestleder Finn Halvorsen, Kasserer Maiken Edlund, Sekretær Håvard Enberg og styremedlemmer: Siv-Helen Rydheim, Britt Joramo og Bob Foss
ble gjenvalgt som foreslått av valgkomitéen.
Vararepresentanter Morten Taranger, Hjørdis Rikstad Lundsbakken, Jo Lundsbakken
og Kari Sparhell ble gjenvalgt sammen med Liv Skree og Lasse Bøyum som nye vararepresentanter som foreslått av valgkomitéen.
Det kom et benkeforslag om Eivind Lauritzen inn i styret som vararepresentant. Dette
ble stemt over med 15 stemmer for og ingen imot. Det ble også stemt over Madelene
Gulbransen som vararepresentant med 2 stemmer for og 8 mot. Resultatet ble dermed
at Eivind Lauritzen tar Madelene Gulbransen sin plass som siste vararepresentant på
tross av valgkomitéens tidligere innstilling.
Valgkomitéen ble gjenvalgt med Haakon Sandøy, Tormod Bakke og Reidun Ueland.
Unni Løkken ble også valgt inn som nytt medlem av valgkomitéen etter forslag fra salen.

Sign
---------------Liv Skree
Referent

Sign
---------------------Aage Reitan
protokollunderskriver

Sign
---------------------Haakon Sandøy
protokollunderskriver
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”Schizophrenia typus
Paranoides”
er en annerledes, spennende og tankevekkende bok om sinnssykdom som stadig rammer unge og voksne. Boken er
en blanding av autentisk skildring og fri
diktning. Kan det eksistere forskjellige
virkeligheter parallelt med den såkalte
”normale virkelighet”?
Denne boken forsøker å gi svar. Del 1 av boken handler om forfatterens tilstand som schizofren, - ut og inn av mentalsykehus, og om
hans mange rømninger ned i Sentral Europa.
Den omhandler også en uteligger i Norge som har et fortvilet liv, hvor han registrerer en annen virkelighet, og hvor han hører andre menneskers tanker over et
tidsrom på 9 år, og som ender med et drap på en psykiater. Del 2 av boken er en
spennende fabel. Hovedpersonen blir forfulgt som sinnssyk i sitt eget land og flykter over til nabolandet hvor han blir venn med og agent for Diktatoren, noe som
fører til en krig mot nabostaten på bakgrunn av hovedpersonens tanker og registreringer av landet.
Dette er Kolbjørn Anton Nilsen sin debut som forfatter.
Er du interessert i denne boken? Prisen er kroner 150 pluss 30 kroner i forsendelse (porto) direkte fra forfatteren. Boken er på ca. 174 sider. Du kan bare ta kontakt
med meg, så sender jeg den til deg med en vedlagt giro.
Min adresse: Kolbjørn Anton Nilsen
Stallerudveien 95 L-2001
0693 OSLO
E-post: kant-nil@online.no
Telefon: 21.91.29.35.
P.S. De som har lest boken sier at den absolutt er verdt å lese !

Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597 / Bankkontonr.: 6242.05.31325
Postboks 8817 Youngstorget, 0028 Oslo –
besøksadresse: Møllergata 12
Tlf.nr. 22 41 35 90 – post@wso.no – www.wso.no
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