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WSO-posten
Organ for Landsforeningen We Shall Overcome
Konferanse 8. februar kl 17.00 på Litteraturhuset,
med Robert Whitaker, Jaakko Seikkula, Jan Ivar Røssberg og Håkon Ueland
Konferansen er på engelsk
Landsmøte 30. april kl 12.00 - 16.00
Landskonferanse dagen før 29. april kl 12.00 - 1800
Medlemsmøte / Temamøter:
1. februar, 15. februar, 15. mars og 5. april, 3. mai, 24. mai, 14. juni. kl 16.00-18.00
Datakurs- meld interesse innen 1. februar
Livsmestringskurs med oppstart 7. mars. Påmelding innen 15. februar.

Leder
Kjære medlem.
Takk for at jeg fikk muligheten til å bli leder av WSO. Takk til de som spurte meg om jeg ville bli leder, og som ikke ga
seg da jeg sa «nei, det vet jeg ikke helt. Det virker jo som om det er en forening mer opptatt av å krangle seg imellom
enn å jobbe for kjernesakene sine.».
Tiden siden jeg ble valgt har nemlig ikke vært preget av krangling. Den har vært preget av møter med flotte, sterke,
sårbare & vakre mennesker, av gode samtaler, høy kompetanse og spennende ideer. Og heftige diskusjoner, som kan
være konstruktive og utviklende.
WSO har en lang og stolt historie. Menneskerettighetsarbeidet og arbeidet med CRPD, støtten til Arnold Juklerød, og
deltakelse i Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud er bare tre eksempler på viktige øyeblikk i vår historie.
WSO har vært tornen i myndighetenes side, steinen i psykiaternes sko og plageånden i psykisk helsevern. Det skal vi
fortsatt være. Vi skal gi ros der det passer, og ris der det er nødvendig.
Slik jeg ser det så skal WSO fungere på flere plan. Vi skal ivareta enkeltmedlemmer som trenger støttespillere i dialog
med helsevesenet og myndighetene, eller som trenger noen å snakke med.
Vi skal arrangere sosiale sammenkomster for medlemmene; vi skal gi tilbud om kompetanseutviklende aktiviteter for
medlemmene; vi skal delta i utformingen av retningslinjer og lover, og vi skal jobbe internasjonalt med menneskerettigheter og konvensjoner.
Vi skal hjelpe de som ikke opplever at de blir hørt, de som ikke blir forstått, de som behandles med tvang, og vi skal
være tydelige på at det ikke skal være noe om oss uten oss.
Vi skal fortsette kampen for at de som ikke ønsker å medisineres skal ha rett til det, og at de som ønsker medisinering
skal respekteres for sitt valg.
Vi skal kjempe for at Norge ratifiserer individklageretten til FN, for at konvensjonene vi allerede har ratifisert blir
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fulgt, og for å få en slutt på diskriminering og tvang
på grunnlag av diagnose og psyke.

Strategi for psykisk helse
Regjeringen skal utarbeide en strategi om
psykisk helse i befolkningen, som skal omfatte
helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede aspekter. Helse- og omsorgsdepartementet leder arbeidet, og tar sikte på å legge
frem strategien i vårhalvåret 2017.

Jeg vil gjerne høre dine ideer. Har du en tanke om
aktivitet du vil gjennomføre? En drøm? Noe du vil
WSO skal ta tak i? Kunne du tenke deg å få hjelp til
å organisere lokale aktiviteter der du bor? Har du
ferdigheter du tenker WSO vil kunne ha nytte av?
Send meg en e-post på leder@wso.no. Jeg kan ikke
love at jeg svarer med en gang – jeg jobber i en slik
turnus at det kan være vanskelig noen ganger –
men jeg kan love deg svar.
WSO er til for medlemmene. Du er viktig for WSO,
og jeg vil gjerne vite hvordan WSO kan bli enda
mer viktig for deg.
Hilsen Håkon

Hva som er gjort siden landsmøtet 30.10
To høringer på Stortinget
08.11.2016 Helse -og omsorgskomiteen holdt
åpenhøring i følgende sak: Prop. 147 L (2015-2016)
Endringer i psykisk helsevernloven mv (Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Berit Bryn Jensen
holdt innlegg for WSO
17.11.2016 Utenriks- og forsvarskomiteen holdt
åpen høring i følgende sak: Stortingsmelding
39 (2015-2016) Individklageordningene til FNs
konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettigheter
til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Håkon
Rian Ueland holdt innlegg for WSO.

WSO ble invitert til å komme med innspill til
strategi. Her er et kort utdrag fra innspille, som
ble skrevet på dugnad av flere medlemmer.
Resten kan leses på wso.no
Hvordan kan vi redusere tvangsbruken?
Sette i gang granskning av all tvangsbruk i
Norge, både tvangsinnleggelser, tvangstiltak og
tvangsmedisinering, inklusive tvang uten døgn,
TUD. Først og fremst for å få kunnskap til å
gjøre nødvendige endringer i holdninger, kultur og rutiner i psykisk helsevern. Men også for
å påvise urettmessig og eventuelle lovstridige
tvangsbehandlinger av pasienter som har vært
til behandling. En slik offentlig granskning bør
gå minst 10 år tilbake i tid.
-Det opprettes et dokumentasjonssenter for
erfaringer med tvang i psykisk helsevern. Der
ansettes det jurister og erfaringskonsulenter/
medforskere og andre aktuelle personalgrupper. Et samarbeid med Nasjonalt senter for
Erfaringskompetanse og Tvangsforskningsnettverket blir naturlig.
Det samles inn enkeltpersoners historie m h t
tvangsopplevelser, både fra tvangsinnleggelser i
sykehus og på såkalt Tvang uten døgn (TUD).
Tvangsforskningsnettverket får statlige midler
for å sikre driften og for å utvide staben med
erfaringskonsulenter og/eller medforskere med
egenerfaring med relevant erfaring (tvangserfarere).
Alternativt kan et dokumentasjonssenter for
tvang i psykisk helsevern organiseres sammen
med Tvangsforskningsnettverket.
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Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur
og umenneskelig behandling
ved frihetsberøvelse
WSO har en sittende plass i referansegruppa til
nasjonal tortur-forebyggingsenhet, NPM (engelsk
forkortelse for National Preventive Mechanism).
Styret har valgt å sende Liv Skree, med Hege Orefellen som vara.
NPM ble opprettet etter at den norske stat ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon
(OPCAT) i 2013.
Forebyggingsenheten har adgang til å besøke alle
steder i Norge hvor personer er fratatt sin frihet, for
å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig
eller nedverdigende behandling eller straff. Referansegruppa møtes noen få ganger i året for å komme
med innspill til dette arbeidet.
NPM har hittil besøkt fem sykehus. Rapportene
er å lese på sivilombudsmannens nettside under
torturforebygging. NPM har begynt å avdekke mer
og mer, og disse rapportene kan bli en viktig dokumentasjon i tiden som kommer.

Filmprosjekt snart fullført
Filmprosjektet ”Jenta bak diagnosen” blir ferdigstilt i disse dager. Det er en TV- dokumentar som
forteller historien til Silje Marie. Etter mange år
med tvangsinnleggelser og tvangsbehandling i
psykiatrien ble hennes møte med ett menneske, en
psykiatrisk sykepleier, avgjørende.
Det førte til at hun ble frisk mot alle odds. Filmprosjektet er støttet av Extrastiftelsen, søkt gjennom
WSO. WSO har også bidratt med 35000 kr. Vi
gleder oss til å se resultatet. Les mer på sommerfugleffekten.no

Kort informasjon om rettighetskurset
Det planlegges oppstart av rettighetskurs for de som
er utsatt for tvang i løpet av året. Det vil komme
mer informasjon senere.

Høringssvar på ”Nasjonal faglig
retningslinje for bruk av ECT”
I høst kom utkastet til Norges første veileder på
ECT/elektrosjokk. WSO leverte høringssvar den 5.
desember 2016 som kan leses på WSO sine nettsider.
Vi leverte en innsigelse mot sammensetningen av
arbeidsgruppen ved oppstart av arbeidet der vi
uttrykte bekymring over manglende kritisk representasjon, både fra fag og brukersiden, og hvilke
konsekvenser dette kunne få for resultatet av arbeidet. Dessverre var våre bekymringer berettiget. I
utkastet som foreligger står det også svart på hvitt at
Norge bedriver tvangselektrosjokk under nødrettshjemmel, noe som gjør at en ikke kan klage på eller
stanse en slik prosedyre, så vidt vi kjenner til.
WSO valgte å fokusere på tre kjerne-problemer i sitt
høringssvar :
· Anbefalingene i veilederen har i utilstrekkelig grad
tatt innover seg hvilke alvorlige og livsendrende
konsekvenser elektrosjokk kan ha for de som opplever å bli skadet av denne behandlingsformen.
· Kunnskaps-fremstillingen er av altfor dårlig kvalitet og står ikke i samsvar med anbefalingene som er
gitt. Denne veilederen og dens anbefalinger fremmer uforsvarlig praksis, i flere tilfeller uten å vise til
evidens.
· Elektrosjokk gitt uten fritt og informert samtykke
er ikke i tråd med internasjonale menneskerettigheter, allikevel velger man i veilederen å fortsette praksis med elektrosjokk gitt under nødrettshjemmel.
Helsedirektoratet forsøkte også gjennom dette arbeidet å få til en oversikt over omfanget av
påtvunget elektrosjokk/nødretts-ECT, men lyktes
ikke i dette da responsraten på spørreundersøkelsen
fra sykehusene var for lav. Av de sykehusene som
svarte, anslås det at hver tredje enhet som utførte
vedlikeholdsbehandling av ECT i 2012, også utførte
nødretts-ECT/tvangs-elektrosjokk.
Den manglende viljen til å samle inn data på dette
feltet er nedslående gjennom hele veilederen, og
man blir nødt til å undres på om dette skyldes et
forsøk på å unndra seg ansvaret for de skadene,
krenkelsene og overgrepene som påtvunget ECT
eller elektrosjokk som behandlingsform medfører.
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Ny webside
Websiden wso.no har blitt overført til en annen
plattform, og blitt både oppgradert og oppdatert. Vi jobber fremdeles med den og det
vil komme flere forbedringer utover vinteren.
Blant annet planlegger vi en kalender med informasjon om både interne og eksterne arrangementer.
Den største forandringen er det nye innmeldingsskjemaet, som er linket direkte til WSOs
medlemsregister Styreweb. Det er blitt enklere å
melde seg inn, fordi man kan betalte med kort
ved registrering, og det er blitt enklere for WSO
fordi man slipper så mye manuell registrering. .

Minneord om Kai Blixt
På WSO’s julebord i desember 2016 fikk vi den
triste beskjeden om at WSO-veteranen Kai Blixt
hadde gått bort dagen før julebordet.
Han skulle bli utnevnt til æresmedlem den
kvelden for sitt mangeårige medlemskap og
sin innsats i WSO. Han var med i WSO helt fra
stiftelsen i 1968.

Julebord
WSO hadde julebord for noen og femti medlemmer 16. desember på Sosialen.
Til tross for at det var trangt og støyfullt og
dårlig service så hygget vi oss og maten smakte
godt.
Vi planlegger allerede neste års julebord, på
et bedre sted med bedre plass, ro til å snakke
sammen og mulighet for kulturelle innslag som
var tradisjon på tidligere julebord.

Medlemsmøter
Det blir medlemsmøter / temamøter på
WSO-kontoret ca hver 3. onsdag kl 16-18. Det
første møtet 1. februar blir et rent medlemsmøte med samtale uten tema, hvor medlemmene
kan hilse på representanter fra det nye styret,
stille spørsmål og komme med innspill til styret.
De neste møtene blir 15. februar, 15. mars, 5.
april, 3. mai, 24. mai og 14. juni.

Foto: Bjørn Ingar Pedersen
Kai Blixt var med i styret i WSO Oslo og Akershus på midten av 2000-tallet og jeg husker ham
veldig godt på grunn av hans utrettelige gode
humør og hans pågangsmot. Han ble 88 år
gammel.
Fred over hans minne!
Bjørn Ingar Pedersen
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Fellesaksjonen
for medisinfrie behandlingsforløp

Landsmøtet 2017
er fastsatt til 30. april.
Frist for innsending av saker til
landsmøte er 15. mars
Stemmerett på landsmøte har de som betalte
medlemskontingent i 2016.

Medlemmene i aksjonsgruppa er nå Jill Arild
fra Mental Helse, Bjørg Njaa fra LPP, Per Overein fra Aurora, Jan-Magne Sørensen fra Hvite
Ørn og Håkon Ueland fra WSO. Grete Johnsen
er sekretær for Fellesaksjonen.
Fellesaksjonen planlegger et dialogmøte om
medisinfrie tilbud 29. mars - det blir et møte
hvor de som jobber med de ulike medisinfrie
enhetene rundt i landet, brukerrepresentantene
ved disse enhetene, representanter for fagorganisasjonene og fra brukerorganisajonene /
Felleskasjonen møtes til dialog.
Oppdraget fra Helseministeren om å etablere
medisinfrie enheter i Helseforetakene gir klar
beskjed om at disse tilbudene skal utvikles i
samarbeid med brukerorganisasjonene. Så nå
er det viktig at vi er på banen og følger opp
dette arbeidet som nå er i gang flere steder i
landet.
Se www.medisinfrietilbud.no for oppdatering
om nye medisinfrie tilbud.

Dagen før - 29. april - vil det bli holdt en landskon
feranse hvor det blir blir mulig å diskutere ulike
spørsmål og tema.
Valgkomiteen består av Håkon Sandøy (haakonsandoy@yahoo.no) og Lillian Nore (lnore@
vikenfiber.no)

Søkelyset
Rannveig Aunan har tatt på seg redaktøransvar for
neste Søkelyset som er planlagt utgitt i april-mai.
Tema vil være ”De gode tilbudene”. Stoff kan sendes
til sokelyset@wso.no innen 15. februar.

Datakurs
Vi hadde den 10.01 et internt datakurs for styremedlemmene hvor vi underviste hverandre.
Vi vil fortsette med datakurs og tilby det også til
andre medlemmer. Vi tenker oss i første omgang
et kurs over to dager, 4-5 timer pr dag, 8-10 timer
til sammen. Hvis du er interessert så ta kontakt på
post@wso.no eller tlf. 22 41 35 90, så finner vi datoer som passer de som melder interesse.

Fellesaksjonen arrangerer sammen med Stiftelsen Humania en fagkonferanse på Litteraturhuset den 8. februar kl 17-21. Innlegg av Robert
Whitaker, Jaakko Seikkula, Jan Ivar Røssberg
og Håkon Ueland fra Fellesaksjonen.
Paneldebatt. Tema:
Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling
med eller uten psykofarmaka?

Se vedlagt program.

Vi vil be om at de som kan motta
medlemspost på epost gir beskjed
om dette slik at vi kan spare portoutgifter. Send ”medlemspost på epost”
til post@wso.no.
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Livsmestringskurs Pakkeforløp – nei takk?
WSO har, sammen med Landsforeningen for pårørende i psykiatrien og Hvite Ørn Norge, en representant i utvalget som jobber med pakkeforløp for
psykoselidelser.
Det er ikke alle våre medlemmer som er enige i at
vi skal delta der. Jeg tenkte derfor at det var lurt å
skrive om hvorfor jeg mener vi skal delta i dette
arbeidet.

Anna Heen - Foto: webhagen.no
Vi har leid inn Anna Heen, psykoterapeut, sosionom og rådgiver, til å holde et kurs for våre
medlemmer.
Målet er å gi deltakerne en anledning til utvikling og vekst, få større grad av trygghet og
selvtillit, større livsglede, større bevissthet om
seg selv i møte med andre.

Først av alt: huff. Huff og huff og huff. «Pakkeforløp»? Hva med å kalle det for «Brukeren i Sentrum», «Helhetlig behandlingsforløp» eller noe annet? Hvem er det som vil være en pakke? Eller være
i en pakke? Nå vet jeg at Helsedirektoratet har bedt
Forandringsfabrikken om hjelp til å finne en annen
betegnelse, men det kunne kanskje vært gjort før?
Uansett, pakkeforløp (heretter PF), kommer. Vi kan
ikke si at det ikke skal komme. Vi kan stå på utsiden
og rope «Nei takk», eller andre, mer krasse ord, men
det kommer. Så da kan vi velge. Vil vi delta i utformingen, eller ønsker vi – mange vil nok si «nok en
gang» - å bli servert en ferdig middag uten å kunne
påvirke menyen?

Jeg har deltatt i to møter i utvalget. Der sitter det
folk fra ledelsen av psykiatriske avdelinger, fra BUP,
helsedirektoratet, kommunehelsetjenesten, NAV
Dette er et pedagogisk tilbud, ikke terapi. Opp- og NTNU. Nå tenker kanskje noen av dere at vi
brukerrepresentanter sitter med lua i hånda og spør
legget er basert på aktiv deltakelse fra alle. Inmed innestemme om å få lov til å mene noe. Vi er
gen forelesninger/foredrag; her vil tiden brukes jo tross alt sammen med psykiatere, psykologer og
til samtaler/utveksling og øvelser i hele gruppen andre med høy utdanning og lang erfaring.

og i mindre grupper.

Kurset vil være på 3 timer en gang i uken over
8-10 uker med oppstart 7. mars kl 12-15. Egenandel kr 100 pr gang. Det vil bli maksimum 10
deltagere i gruppen.

Påmelding innen 15. februar

til post@wso.no eller tlf 22 41 35 90.

Informasjon om kursholder på:
http://annasigridsdatterheen.no

Ja, vi har stort sett innestemme. Og ja, vi rekker
opp hånda når vi vil si noe (stort sett) men det gjør
alle i utvalget. Våre meninger blir hørt, diskutert
og tatt på alvor. I forkant av det første møtet hadde
jeg spurt medlemmene (via Facebookgruppen vår:
https://www.facebook.com/groups/landsforeningenwso/) om hva de ville jeg skulle ta med videre til
utvalget. Alle punktene som kom opp ble tatt opp
(noen ble reist av andre i utvalget) og alle ble diskutert med samme alvor.
Men hva er egentlig PF? I Danmark er PF en ganske
så begrensende rettighet. Hvis du har den-og-den
diagnosen, så vil du få så mange timer med behandling.
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Slik er det ikke i Norge.

lering»: en «hypotese om de predisponerende, utløsende, vedlikeholdende og beskyttende faktorene
Pakkeforløpet er, slik jeg har forstått det, en måte å som har innvirkning på en persons psykologiske,
kvalitetssikre at veilederne for behandling blir fulgt. interpersonlige og atferdsmessige problemer».
Og der settes det ikke absolutte grenser for behandEn kasusformulering kjennetegnes ifølge rapporten
lingstid. Her finner vi bl.a. følgende («Veileder for
«Understanding Psychosis and Schizophrenia» av
utredning, behandling og oppfølging av psykosefølgende punkter:
lidelser», Helsedirektoratet 2013, s. 95): «Pasienter
med langvarige og alvorlige psykoselidelser kan ha
behov for tjenester fra hjelpeapparatet store deler av 1. Oppsummerer personens hovedproblemer
2. Kommer med forslag til hvordan vanskene
livet.
De kommunale tiltakene bør innrettes på mange
livsområder som bolig, familie, sosiale nettverk,
arbeidsplass, skole, kultur- og fritidstilbud. Det er
vesentlig at tiltakene tilpasses den enkelte og understøtter hverandre. … Tilbudet om kontakt med
behandler i spesialisthelsetjenesten over lang tid
bør vedvare så lenge pasienten fortsatt har symptomer som krever behandling av spesialist. Behandlingsform(er) avtales mellom pasient og behandler
og følger anbefalinger i retningslinjen. Pasientenes
somatiske helse bør følges opp av fastlege for å redusere omfanget og konsekvensene av bivirkninger
og tidligst mulig oppdage somatisk sykdom.»
Hvilke behandlingsformer er det her snakk om?
Medisiner er med. Oppstart i den lavere delen av
doseringsintervallet, gradvis økning, ikke over bivirkningsgrensen. Samtidig bruk av flere antipsykotika bør kun skje i overgangen fra en type antipsykotika til en annen. Pasienten skal gis informasjon
om hensikten med behandlingen, fordeler og
ulemper (herunder bivirkninger) og det bør gjøres
en grundig klinisk undersøkelse før oppstart. Nedtrapping bør skje gradvis. PF kan altså bidra til å
hindre overmedisineringen vi dessverre ser eksempler på, og at medisinering blir stoppet når man får
plagsomme bivirkninger.
Medisin er en del av veilederens anbefalinger.
Psykoedukasjon (opplæring om de relevante
psykdommene), kognitiv terapi, familiesamarbeid
(nettverkstilbud, systemisk familieterapi), psykososiale behandlingsmetoder, psykoterapi, miljøterapi, kunst- og musikkterapi, fysisk aktivitet, sosial
ferdighetstrening og kognitiv trening, er andre
anbefalinger.
Det har kommet kritikk mot PF-ets diagnosefokus.
I Stavanger har de gjennomført et pilotprosjekt,
«Pakkeforløp 1.e episode psykose». I prosjektrapporten fra denne står det å lese om «Kasusformu-

kan relateres til hverandre
3. Kommer med forslag til hva som kan ha
ledet frem til at personen opplever vanskene,
samt hvorfor her og nå
4. Kommer med forslag til hva som kan hjelpe,
inkludert hvordan personen kan dra nytte av
egne styrker/ferdigheter
5. Er alltid en tentativ «beste gjetning» og er
åpen for omarbeiding og reformulering
6. Utvikles i samarbeid med brukeren og tilstreber i en felles enighet/forståelse
7. I tilfeller hvor det jobbes i et tverrfaglig
team, vil kasusformuleringen danne grunnlaget for brukerens behandling.
En kasusformulering som utarbeides sammen med
pasienten er altså noe som kan erstatte og utfylle
diagnoser.

Hvis PF fungerer slik det er tenkt, kan det bidra til
at flere får en fast behandler over tid, en som følger
dem uansett om de er innlagt eller bor hjemme.
Vi vet at mange brukere uttrykker frustrasjon over
hyppig bytte av behandler. Dessuten er det mulig at
PF-et kan bidra til at brukerne får tilstrekkelig tid i
behandling til de blir trygge og sterke nok til å klare
seg selv.
Pakkeforløpet skal gi brukeren mulighet til å rapportere om planen blir fulgt under forløpet. Men
kan vi stole på at pakkeforløp vil være positivt for
brukerne? At løftene blir holdt? Kan vi stole på at
brukerne blir informert om hva de har rett på?
Jeg har tro på det gode i mennesket, men jeg har
ikke tro på at systemer alltid fungerer. Derfor må vi
være våkne, vi må følge med, og vi må delta.
For deg som ønsker å vite mer, vil det ligge informasjon fra møtene vi har hatt, samt andre dokumenter, ute på www.wso.no når du leser dette.
Hilsen Håkon
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Presentasjon av Mashfiqul
Hei Mashfiqul!
Du er vår nye glade og positive medarbeider på WSO. Har du lyst til å fortelle oss litt om din bakgrunn?
Jeg kom til Norge for 24 år siden. Jeg er opprinnelig profesjonell danser og skuespiller. I Bangladesh drev
jeg klesfabrikk, var daglig leder og designer. Senere jobbet jeg i Asia Seafood som direktør og daglig leder.
Og etter at du kom til Norge?
Min første jobb her var i Oslo Idrettskrets. Der var jeg instruktør. Deretter fikk jeg jobb i Norges Ungdomslag som sminkør og instruktør. Dessutten har jeg hatt egen teatergruppe med 26 elever, norske elever
som elever med innvandrerbakgrunn. Jeg har også skrevet teaterstykker som ’Jeladdin’ som har vært oppført på Triaden. Ellers har jeg vært med å spille i tv-serien Hotel Caesar hvor
jeg var sønnen Bibi.
Jeg har jobbet som regnskapskonsulent i Røde Kors, vært barnehageavdelingsleder på Stovner pedagogiske senter, kurset Dissimilis i silkemaling, vært
ansatt i Namsfogden og jobbet som saksbehandler i NAV i fire år, og hatt egen
klesbutikk, Mela i Skippergata.
Hvordan opplevde du WSO da du kom til oss for første gang for 8 mndr siden?
Allerede mens jeg ble intervjuet skjønte jeg at denne arbeidsplassen skilte seg
littt ut fra andre steder jeg har jobbet. Men alle var imøtekommende, hyggelige og hjelpsomme, så det ble en myk overgang. WSO er en fargerik og spennende organisasjon som gir
en mulighet til å bli kjent med mennesker på en helt ny måte. Det gjør meg ydmyk å oppleve at folk med
utfordringer sitter inne med så mye resursser.
Hva tenker du blir ditt viktigste bidrag til WSO?
Å være med på å danne et godt arbeidsmiljø hvor vi er greie og rause med hverandre og viser hverandre
kjærlighet og respekt.
Sett med nye øyne - hva er det mest positive med WSO og hvordan kan vi bli bedre til å utvikle oss videre?
Det mest positive er muligheten til å kunne bidra til trivsel og en god utvikling hos våre medlemmer.
Utfordringen vår er å lære å kunne diskutere saklig, og skille mellom sak og person. Vi må kunne tåle ærlige og oppbyggelige tilbakemeldinger fra hverandre uten å ta ting så personlig og la oss såre.
Da vil jeg si takk for intervjuet, Mashfiqul, og nok en gang ønske deg hjertelig velkommen i WSO!
Intervjuer: Selin Kibar
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