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Høsten 2018
22.september: Ekstraordinært landsmøte (se innkalling)
1. til 31. oktober: Flytting av kontoret fra Møllergata til Østerdalsgata 1
7. november:	Temamøte med Siv Helen Rydheim kl. 17-19 i WSOs nye
lokale. Siv forteller om prosjektene hun jobber med, blant
annet et forskningsprosjekt om erfaringer med tvang.
13. november:	Stiftelsen Humania arrangerer konferanse med Joanna
Moncrieff, Magnus Hald og Tor-Johan Ekeland på
Litteraturhuset kl 17-21.

Informasjon fra styret
• WSO fyller 50 år den 17. oktober. På grunn av flytting har vi ikke kapasitet til noen
jubileumsfeiring i høst, men vi planlegger en jubileumskonferanse og jubileumsfest
i januar for alle medlemmer.
• Siden det blir en stor jubileumsfest i januar, hvor medlemmer fra hele landet kan
melde seg på og få dekket reiseutgifter, vil ikke WSO sentralt arrangere julebord i
desember.
• WSO Oslo og Akershus vil arrangere julebord for lokale medlemmer. Det kommer
egen invitasjon.
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Landsmøte 21. april
– se protokoll side 6
Følgende ble valgt til sentralstyre: Håkon Rian Ueland,
leder (gjenvalg), Kristin Sommerseth, sekretær
(gjenvalg), Grete Johnsen, kasserer (gjenvalg),
Espen Pedersen, styremedlem (gjenvalg), Dag Erik
Tinghaug, styremedlem (gjenvalg), Grethe Osborg Ose,
styremedlem (ny), Elin Halvorsen-Weare, vara 1 (ny),
Inger-Mari Eidsvik, vara 2 (ny), Maria Totlandsdal,

vara 3 (ny), Hanne Moss, vara 4 (ny). Kristin
Sommerseth ble valgt til nestleder på det første
styremøtet etter landsmøtet 15. mai.
Sentralstyret innkaller nå til ekstraordinært landsmøte
22. september. Se vedlagt innkalling.

Ny prosjektleder og webredaktør
Siv Helen Rydheim er ansatt som prosjektleder og
webredaktør i WSO i 30 prosent stilling, med oppstart
1. august. WSO har mottatt midler til to prosjekter
i 2018, som Siv Helen har ansvar for. Det ene er et

prosjekt med midler fra Tvangsforskningsnettverket,
og det andre prosjektet er med midler fra
Helsedirektoratet. Begge prosjektene involverer
tvangserfarere.

Temamøte
onsdag 7. november kl. 17-19
i WSOs nye lokale, Østerdalsgata 1.
Siv Helen Rydheim vil presentere et prosjekt
med tema:
Livslange psykososiale konsekvenser etter
tvangsmedisinering og menneskerettslige
spørsmål etter tvangsmedisinering i psykisk
helsevern
Påmelding til tlf 22413590 eller post@wso.no

Dette er det første prosjektet som utvikles
med bakgrunn i problemstillinger og
forskningsspørsmål som utarbeides
av mennesker med egenerfaring med
tvangsmedisinering. Målet er å ferdigstille
en eller flere prosjektbeskrivelse(r), og
søke forskningsmidler for et (eller flere)
doktorgradsprosjekter i samarbeidsbasert
forskning.
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Nye lokaler
WSO flytter fordi leiekontrakten i Møllergata går ut, og
det ikke var mulig å forlenge avtalen til samme pris. Vi
har sett på lokaler i nærheten, men funnet ut at det blir
for dyrt å leie kontorer på samme størrelse i sentrum.
Vi hadde en gammel leieavtale til svært rimelig pris for
sentrumslokaler.
WSO flytter derfor til Østerdalsgata 1 i oktober. De
nye lokalene ligger i gamle Sætre Kjeksfabrikk øverst
på Vålerenga, på hjørnet mellom Østerdalsgata og
Strømsveien.
Buss 37 til Helsfyr går fra
Jernbanetorget mellom
Oslo S og Oslo City, og
den stopper rett utenfor
lokalet. Holdeplassen heter
Etterstadgata. Buss 37 går
ofte, og hele døgnet. Man kan
også ta T-bane til Ensjø. Ruter
sier at det er 7 minutter å gå
fra Ensjø T til Østerdalsgata 1.
Buss 100 mellom Buss
terminalen og Kjeller og buss
110 mellom Bussterminalen
og Lillestrøm stopper også på
Etterstadgata busstopp.
WSO-Posten 3-2018

Lokalet ligger i bygget nærmest toglinjen /fjellveggen
og vi vil ha inngang L mot sør-øst.
Kontoret ligger i 3. etasje, og det er tilgang med heis.
Styret i WSO trenger å organisere flyttingen, og
komme i orden i nye lokaler. Det vil ta mye tid og
arbeidskraft, og vi vil derfor ha kontoret stengt i hele
oktober. Telefonen vil bli besvart på onsdager kl. 12-15
i oktober.
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Ny formålsparagraf
– kom gjerne med innspill
WSOs formålsparagraf har stått tilnærmet uendret
siden 1974. WSO har de siste årene jobbet ut fra
et prinsipprogram som ble vedtatt på landsmøtet i
2011. Sentralstyret ønsker nå å få formulert en ny
formålsparagraf som beskriver WSOs formål på en
god måte og som er i tråd med prinsipprogrammet.
En formålsparagraf bør være tidløs og skille seg fra et
arbeidsprogram ved at den sier noe om overordnede
målsetninger.
Formålsparagrafen bør ha et språk og en form som
er lett å forstå og kjenne seg igjen i, den bør beskrive
hva det er vi drømmer om og hva vi ønsker å oppnå,
hva som betyr mest for oss, det som gjør WSO
forskjellig fra andre organisasjoner innen samme
område. Mange leser vedtektene før de melder seg
inn i en organisasjon, og spesielt formålsparagrafen,
som er selve hjertet i organisasjonen. Den bør derfor
være oppriktig og troverdig og uttrykke en kraft og
en framtidsvisjon som gjør at de som leser den blir
begeistret og får lyst til å støtte organisasjonens arbeid.
Språket og innholdet bør også være slik at vi som

arbeider for organisasjonen enten som tillitsvalgte,
ansatte eller frivillige kan føle stolthet når vi leser den.
På landsmøtet 21. april 2018 la sentralstyret frem
forslag til en ny formålsparagraf. Siden vi ikke hadde
brukt nok tid på prosessen, heller ikke sendt forslaget
ut på høring, ble det konkludert med at vi trenger
mer tid til å utforme en ny formålsparagraf. Det ble
vedtatt å midlertidig bruke både den nye og den gamle
formålsparagrafen sammen, og så velge et utvalg som
arbeider med en ny og kortere formålsparagraf frem
mot neste landsmøte. Dette arbeidsutvalget er nå
satt sammen og består av Grete Johnsen, Dag Erik
Tinghaug, Gøran Jansson Berg og Elin HalvorsenWeare. Nytt forslag vil etter hvert bli sendt ut på høring,
og det vil være mulig for medlemmer å komme med
innspill. Innspill kan man også komme med allerede nå.
Eventuelle innspill kan sendes på e-post til
post@wso.no.
Eller man kan kontakte en av medlemmene i
arbeidsutvalget for muntlig innspill.

Her er den midlertidige formålsparagrafen som ble vedtatt på landsmøtet 21. april 2018
(første del av formålsparagrafen er ny, punktene 1-13 er den gamle):

§ 1. Formålsparagraf
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter,
selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.
Foreningens hovedmål er at det skal bli et opphør av tvang og overgrep i psykiatrien sånn at alle mennesker
med psykososiale funksjonshindringer skal få sine menneskerettigheter respektert på lik linje med andre borgere
i samfunnet.
Dette forsøkes oppnådd ved blant annet å:
– legge til rette for nettverk og møteplasser der medlemmer kan utveksle kunnskap og erfaringer.
– fremme FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD),
og det paradigmeskiftet konvensjonen representerer.
– fjerne barrierer som diskriminerende lovverk.
– legge til rette for at det utvikles tjenestetilbud basert på menneskerettigheter som inkluderer mennesket
i samfunnet og respekterer retten til selvbestemmelse i alle saker som angår den enkelte,
slik at en kan få hjelp en har tro på selv.
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– gi støtte til mennesker som blir, har blitt eller er redd for å bli utsatt for tvang innenfor det psykiske helsevesenet,
ved å informere om bl.a. rettigheter, klagemuligheter og andre støtteordninger som kan være til nytte eller
beskyttelse mot systemiske overgrep.
– jobbe for at vår stemme og våre erfaringer får avgjørende betydning ved utforming av lovverk og tjenestetilbud.
Ingenting om oss uten oss!
Foreningens målsetning er:
1.	Å hindre uberettiget frihetsberøvelse. Er frihetsberøvelse et faktum, skal den berørte få kjennskap til alle
sine juridiske rettigheter innen et døgn etter innleggelsen. Disse skal gis skriftlig og i en form som ikke kan
misforstås. Klienten selv eller dennes medhjelper har rett til å se dokumentene.
2. Hindre overgrep og mishandling av psykiatriske klienter både i og utenfor institusjonene.
3. Hindre at mennesker blir frihetsberøvet på grunn av avvikende holdning og atferd.
4.	Krav om at klientenes mening om deres eget tilfelle blir hørt og respektert, og at deres kritikk av mangler
ved sykehuset blir tatt til følge.
5.	Kontinuerlig revurdering av behandlingsmetoder og behandlingstilbud innen det psykiske helsevern.
Utvidet ansvarsbevissthet ved benyttelse av medikamenter og annen behandling.
6.	Rett til at et utvalg av foreningen får besøke institusjonene og samtale med klienter uten kontroll av sykehuset.
7.	Oppmuntre og støtte klienter som får prøvet sin sak for domstolene: Klientens motpart i rettssaker skal være
den eller de som har forlangt tvangsinnleggelsen, ikke offentlig myndighet.
8. Klienter og pårørende kan komme med sine klager til foreningen.
9.	Sørge for arbeid og bopel til utskrevne klienter. Strengere kontroll med privatpleien. Oppmuntre til nye former
for for- og ettervern.
10.	Bidra til å utvide toleransegrenser for enkeltindivider og avviksgrupper i samfunnet. Foreningen støtter alle
minoritetsgrupper i deres kamp for menneskerettigheter.
11. Krav om at foreningen blir tatt med ved utarbeidelse av ny Lov om psykisk helsevern.
12. Foreningen skal oppmuntre til dannelse av aktivitetsgrupper og lokallag over hele landet.
13.	Foreningen skal, så langt som den finner det formålstjenlig, gjennom pressen og andre skrifter, og ved foredrag
og diskusjonsmøter, arbeide for å gi informasjon og skape en opinion som støtter foreningens synsmåter og
virksomhet.

WSO-Posten 3-2018

6

POSTEN

WSO-Posten 3-2018

wso.no7

WSO-Posten 3-2018

8

POSTEN

WSO-Posten 3-2018

wso.no9

WSO-Posten 3-2018

10

POSTEN

WSO-Posten 3-2018

wso.no11

Patologisering og medikalisering av livet
Pathologizing and medicalization of life
Stiftelsen Humania inviterer til konferanse med Joanna Moncrieff,
Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald
Litteraturhuset 13. november kl. 17.00–21.00. Gratis adgang. Ingen påmelding.

Program
17.00:

Velkommen

17.15–18.00: Patologisering av livet v/ Tor-Johan Ekeland
	For et par hundre år siden påtok datidens legevitenskap seg i humanitetens navn
en stor oppgave: å få orden på «galskapen», utrede den, klassifisere den og kurere
den. Det har ikke vært noe vellykket prosjekt. Det man har oppnådd er at mer
og mer av livets utfordringer, lidelse og smerte underlegges medisinens språk,
tiltak og kontroll. Det som nå trengs, i humanitetens navn, er en avmedikalisering;
en tilbakeføring av lidelse til språket om det å være menneske.
18.15–19.00:	The myth of the chemical cure: exploring the real nature of psychiatric drugs
and the consequences of their use v/ Joanna Moncrieff
	The nature of psychiatric drugs, what we know and don’t know about what they
do to the brain with repeated and long-term use and how these changes affect the
experience of withdrawal; study on antidepressant withdrawal and antipsychotic
withdrawal.
19.15–20:

Moncrieff continues.

20.15–21.00:	Consequences for practice:
A conversation between Joanna Moncrieff and Magnus Hald
Konferansen er søkt godkjent som tellende i profesjonsforeningene

Innledere
Tor-Johan Ekeland er professor (dr. philos) i
sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde (II).
Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og
Nordiska Høgskole for Folkehelsevetenskap i Gøteborg.
Med relevans for psykisk helsevern har han bidratt med
forsking innen recovery-perspektivet, psykoterapi som
kommunikativ praksis, og epistemologiske arbeider med
fokus på forholdet mellom kunnskap, styring og praksis.
Joanna Moncrieff is a psychiatrist and Senior Lecture
at University College London. Moncrieff was for 10 years
a consultant for a psychiatric rehabilitation inpatient unit,
helping people with severe and long-lasting mental health
problems. For the last 3 years she has been based
in various community mental health services in North
EastLondon. As an author, Dr. Moncrieff has written
extensively on psychiatric drugs and her books include
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The Myth of the Chemical Cure, A Straight Talking
Introduction to Psychiatric Drugs and The Bitterest Pills:
the troubling story of antipsychotic drugs.
Moncrieff is one of the founding members of the Critical
Psychiatry Network which consists of psychiatrists from
around the world who are sceptical of the idea that
mental disorders are simply brain diseases and of the
dominance of the pharmaceutical industry.
Magnus Hald er psykiater og klinikksjef ved Psykisk
helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset NordNorge (UNN). Han er opptatt av relasjons- og
nettverksperspektivet i utviklingen av psykisk helsevern.
De siste årene har han dessuten være engasjert av
etableringen av Medikamentfri behandlingsenhet
ved UNN.
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WSOs facebook-grupper
Vi har fått et nytt avsnitt i § 13
i vedtektene fra 21.04.2018
«Sosiale medier i WSOs navn skal være forankret i lokalt eller sentralt
styre. Dette innebærer at det gjeldende styret står ansvarlig for at
etiske prinsipper blir fulgt i det aktuelle mediet, og at bare tillitsvalgte
kan være administrator/moderator. Hvis et lokallag ikke er i drift, skal
nettsiden/media-kanalen enten nedlegges eller administreres fra
sentralstyret inntil det igjen blir valgt et lokalt styre
som ønsker å opprettholde ansvaret»
WSO har en facebook-side som har eksistert i mange
år, hvor vi legger ut informasjon og deler linker, og hvor
det er mulig å kommentere for alle.

den nye vedtekten for sosiale medier, og vil bli fjernet.
«WSO for medlemmer» er allerede arkivert, og vi
arbeider med å få fjernet den andre gruppen.

I tillegg har det vært flere facebook-grupper. WSO
Rogaland og WSO Bodø vil bli arkivert eller slettet som
følge av de nye vedtektene.

Istedenfor facebook-grupper, ønsker vi å gi
medlemmene mulighet til å få publisert innlegg på
WSOs facebook-side. Medlemmer kan sende innlegget
de vil ha ut til innboksen til WSO på facebook, og så vil
administrator legge dette ut.

Sentralstyret har ikke kapasitet til å følge opp og
administrere grupper i tillegg til facebook-siden og
websiden. Det er begrenset hva vi får gjort ved hjelp av
frivillig arbeid.
Facebook-gruppene «WSO for medlemmer» og
«WSO for interesserte» er grupper som har blitt
opprettet av en person. Disse gruppene følger ikke

Fylkeslaget Oslo Akershus som er WSOs eneste
lokallag kommer til å beholde sin gruppe. Der kan alle
medlemmer i hele landet være medlemmer om de vil,
også ikke-medlemmer som er interessert i hva som
skjer i Oslo i WSO- sammenheng.

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)
E-post og web: post@wso.no – www.wso.no
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