
 

 

Årsberetning for Hvite Ørn, 2011 
Halden, 13. mars 2012 

 

Medlemmer og styre 

Hvite Ørn hadde pr. 31.12.11, 348 medlemmer som har betalt for 2011, hvorav 121 er 
livstidsmedlemmer. Hvite Ørn har nå medlemmer i alle landets fylker. 

 Det ble gjort endringer i styret på årsmøtet 5. mars, 2012.  Lena Waglen-Olsen gikk fra styremedlem 
til vara og Anne Marit Hannestad kom inn som nytt styremedlem.  

 

Verv 

 
Styret har i 2011 bestått av: 
- Jan-Magne Sørensen, leder  
- Ann-Berit Karlsen, nestleder 
- Anders Wingren, kasserer 
- Anne Marit Hannestad, styremedlem  
- Avne Thuv, styremedlem 
- Karina Pettersen, første vara 
- Lena Waglen-Olsen andre vara 
- Magne Bråten, tredje vara 
- Trond Antonsen, fjerde vara 

Fylkeskontakter har i 2011 bestått av: 
- Ellen Fagerli, Akershus 
- Martin Hauglid, Oslo 
- Morten Buljo, Buskerud 
- Kevin-Andre Hansen Svenske, Finnmark 
- Jan-Magne Sørensen, Hedmark 
- Grete Amala Johnsen, Oppland 
- Azadeh Badiee, Vestfold 
- Jan-Magne Sørensen, Østfold 
- Håvard Hunsdal Schjong, Rogaland 
-Tommy Alsos, Nordland 
- Lillian Moldenæs, Troms 
 

 

 

Avdelingene 

Hvite Ørn overlot administreringen av brukermedvirkningen til avdeling Østfold. Østfoldavdelingen 
skriver om dette i sin årsmelding. Hvite Ørn Østfold har fått overført driftsmidler til å administrere 
dette. 

Fylkesavdeling Hvite Ørn Oslo og Akershus ble 7. juni stiftet som egen juridisk enhet med eget styre 
og fikk da org.nr.: 997 317 076. Avdelingen skriver egen årsberetning. 

I Halden har Hvite Ørn i løpet av året avviklet ett årsmøte, fem styremøter, to kveldskurs med data 
og webpublisering. Temakveld om tvang og behandlingsformer på SBS i Hamar. Arbeidsmøte for 
filmgruppa om filmprosjektet, organisasjonsutviklingskurs og ressursmøte i Oslo 
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Leder Jan-Magne Sørensen har deltatt og holdt innlegg på følgende konferanser: 
 

Konferanse om menneskerettigheter, tvang og etikk på Hamar. NSHs Nasjonale konferanse om 
psykisk helse.  Brukerorganisasjonskonferansen på Hamar. Den 3. nasjonale konferansen om 
tvangsforskning.  

Jan-Magne Sørensen har på vegne av Hvite Ørn deltatt referansegruppemøte for utarbeidelse av 
nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser hos 
Helsedirektoratet. Han satt i panelet i paneldebatten «Hvem er eksperten på eget liv?» på 
Litteraturhuset, og mottok Ytringsfrihetsprisen 2011 på Høgskolen i Buskerud.  
Hvite Ørn har deltatt på informasjonsmøte om søknadsprosessen hos ExtraStiftelsen i Oslo, 
modulkurs 3 i brukermedvirkning, årsmøtet i Rådet for Psykisk Helse, to samrådsmøter på Stortinget, 
hedmarksdialog på Elverum, schizofrenidagene på Reinsvoll og medlemsmøte hos Rådet for psykisk 
helse. 
 
 
Andre møter 
 
Leder Jan-Magne Sørensen vært på flere nettverksmøter om rund om i landet, holdt erfaringsinnspill 
i andre organisasjoner, holdt foredrag, hatt flere møter om prosjektsøknader til ExtraStiftelsen, hatt 
møter med sentrale personer fra andre organisasjoner, møter med fylkeskontakter i Hvite Ørn, og en 
rekke møter med likemenn og medlemmer for å nevne noe. Det dreier seg om ca. 100 møter.  

 

Hvite Ørn har fått kontorplass hos Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar 
 

Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar er for folk flest. Senteret driver en tredelt virksomhet: Aktivitet, 
lavterskel arbeidstilbud, og en ressursbase for brukermedvirkning- og styring. Sagatun driver hverken 
behandling eller terapi, men legger vekt på mestring og handling. Hovedmålet er å legge til rette for 
at folk kan styrke seg selv gjennom ansvar, deltagelse, myndiggjøring og ledelse i selvstendige og 
felles gjøremål. Jan-Magne Sørensen har vært på SBS omtrent 2 ganger i måneden. 

 
Filmprosjekt 
 
Styret i Hvite Ørn har kjøpt inn videokamera for å lage film. Jan-Magne har i løpet av 2011 gjort ca. 80 
timer opptak. Dette dreier seg om intervjuer av medlemmer, og filming av foredrag og 
arrangementer. Det er lagt ut ca. 30 filmsnutter på YouTube.  Filmsnuttene har hatt ca. 4000 
visninger i løpet av 2011. Noen videoklipp er fjernet etter hvert som det er lagt ut nye. Videoklippene 
kan utvikles til dokumentarfilm for å fremme ny innsikt i helseutdanningen, og innen det psykiske 
helsefeltet forøvrig. Alle opptakene er lagret på en ekstern harddisk. 
 
 
Hvite Ørn mottok Ytringsfrihetsprisen 2011 
 
Ytringsfrihetsprisen går til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom 
sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern 
som system og den praksis som finner sted der. Leder Jan-Magne Sørensen mottok prisen på vegne 
av Hvite Ørn. 



 

Felles aksjon for legemiddelfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester 
 

Etter Hvite Ørns initiativ møttes torsdag kveld 20. oktober, organisasjonslederne Anne-Grethe 
Terjesen fra LPP, Mette Ellingsdalen fra WSO, Jan-Magne Sørensen fra Hvite Ørn og generalsekretær 
Bjørn Lydersen fra Mental Helse, for å igangsette felles aksjon for legemiddelfrie behandlingsforløp i 
psykiske helsetjenester. Bakgrunnen for møtet er at organisasjonenes medlemmer har opplevd at 
behandling med psykofarmaka er alt for dominerende i helseapparatet. Det ble sendt brev til 
helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen som en del av denne aksjonen. 

 

Prosjektsøknader til ExtraStiftelsen 
 

Søknad om støtte til prosjektet: «Kartlegging av bedring fra alvorlige psykiske lidelser fra et 
brukerperspektiv, suksessfaktorer og bruk av alternative behandlingsmetoder.»  ble sendt 15.juni 
2011. Søknaden ble ikke innvilget. 

Produsent Karoline Husjord søkte om midler til prosjektet ”Pyramiden”, som er et frivillig basert 
filmprosjekt om en gutt som opplever at moren hans blir dement. Prosjektet fikk innvilget 100.000 

kr. fra ExtraStiftelsen gjennom Hvite Ørn. 

 
 
Annet engasjement 
 
Merete Nesset har deltatt på intervju i forbindelse en master- 
oppgave om psykisk helse ved Høgskolen i Østfold.  
 
Martin Hauglid har vært i praksis i tre måneder som saksbehandler for Hvite Ørn, fra 29.11.2011. 
 
Hvite Ørn har i løpet av 2011 blitt medlem av Rådet for Psykisk Helse, Frivillighet Norge og har inne 
en søknad som venter på behandling for medlemskap i studieforbundet for næring og samfunn, 
POPULUS. 
 
Hvite Ørn har hatt leserbrev på trykk i Fredrikstad Blad, Hamar Arbeiderblad og Bladet Psykisk Helse. 
I forbindelse med ytringsfrihetsprisen 2011 ble Hvite Ørn omtalt i Halden Arbeiderblad og på en 
rekke nettsider. 
 
Hvite Ørn oppbevarer på en øremerket bankkonto 116.000 for etablering av brukerstyrt bo- og 
behandlingssenter for psykisk syke ”Dugnad for frihet” (Friskhus) i Norge.  Pengene står i Hvite Ørns 
navn inntil prosjektet får eget organisasjonsnummer. 
 
Jan-Magne Sørensen har vært vakt for støttetelefonen og bistått med likemannssamtaler. Telefonen 
har hatt 3 timers åpningstid i uka. Telefonen har deler av året vært ubemannet.  Det har vært ca. 30 
samtaler i støttetelefonen i 2011. 
  

http://hviteorn.no/wp-content/uploads/2011/10/brev-helse-og-omsorgsministeren.pdf
http://hviteorn.no/wp-content/uploads/2011/10/brev-helse-og-omsorgsministeren.pdf


Hvite Ørn hadde bestilt og annonsert sommerleir på Rondeheim på Høvringen hvor det var 
tilrettelagt for familie, barn og unge. Det var samtidig planlagt at det skulle være 
organisasjonsutviklingskvelder for de voksne. Arrangementet ble avlyst pga. lav oppslutning.  

Hvite Ørn har sendt ut medlemspost og invitasjoner til aktiviteter via e-post og brevpost. Vi har også 
videreutviklet vår hjemmeside, og lagt ut mange artikler og invitasjoner der. 

Det har i løpet av hele 2011, blitt gjort en stor andel av frivillig arbeid, av mange ivrige medlemmer. 
Hvite Ørns inntekter var 396,073 i 2011. Inntektene kommer fra medlemskontingenter, psykisk helse-
midler fra Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF.  Det foreligger et regnskap som er ført av Økonor i 
Halden. Årsmøtedokumentene, regnskap, møtereferater og beretninger er å finne på vår 
hjemmeside www.hviteorn.no. 

 

 

__________sign_______________ ________sign___________ ______sign____________ 
Styreleder, Jan-Magene Sørensen Nestleder, Ann-Berit Karlsen Kasserer Anders Wingren 

 

__________sign_________________   
Styremedlem, Anne Marit Hannestad  

 

_____________sign____________ 
Styremedlem, Lena Waglen-Olsen  

http://www.hviteorn.no/

