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Årsberetning for Hvite Ørn, 2012
Halden, 16. mars 2013

Medlemmer
Hvite Ørn hadde pr. 31.12.12, 405 medlemmer som har betalt kontingenten for 2012, hvorav 150 er
livstidsmedlemmer. Hvite Ørn har medlemmer i alle landets fylker.

Styret valgt av årsmøtet 17. mars 2012:
- Jan-Magne Sørensen, leder
- Anne Marie Iversen, nestleder
- Anders Wingren, kasserer
- Anne Marit Hannestad, styremedlem
- May Lisbeth Myrseth, styremedlem
- Hågen Haugrønningen, styremedlem
- Morten Buljo, første vara
- Mette Eriksen-Olsen, andre vara
- Ann Berit Karlsen, tredje vara
- Magne Bråten, fjerde vara
Møteaktivitet for medlemmer og tillitsvalgte
Hvite Ørn har i løpet av året avviklet:
- to årsmøter (ordinært og ekstraordinært)
- seks styremøter
- tre kurskvelder med søkeroptimalisering (SEO) og webpublisering.
- to arbeidsmøter i forbindelse med høringsuttalelse til Paulsrud utvalgets NOU og
Helsedirektoratets retningslinjer for psykoselidelser.
- tre sammenhengende dager med teambygging.
- ett organisasjonsutviklingskurs over to dager.
Avdelingene
Hvite Ørn har to fylkesavdelinger med eget organisasjonsnummer og styre, som har ansvar for å
serve medlemmer under sine respektive områder i samarbeid med hovedorganisasjonen. Det har
vært overført midler etter behov og aktivitet fra hovedorganisasjonen til dette.
Avdeling Hvite Ørn Østfold har hatt en representant i Brukerutvalget i Sykehuset Østfold HF og ellers
svært høy aktivitet i det psykiske helsefeltet i Østfold. Mer kan leses i avdelingens egen årsmelding.
Avdeling Hvite Ørn Oslo og Akershus har kommet mer på banen, og har samarbeidet med andre
organisasjoner om å arrangere Amaliedagene i Oslo. Mer kan leses i avdelingens egen årsmelding.
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Det er laget et eget webområde for alle fylker. Denne er linket til hovedsiden med rullemeny i
venstre marg. Der har følgende fylker egen fylkeskontakt: Hedmark, Oppland, Norland, Troms,
Vestfold, Hordaland, Finnmark og Buskerud, i tillegg til fylkene med egen avdeling som er nevnt over.

Hvite Ørn har deltatt på følgende:
- Merete Nesset holdt foredrag på årsmøtet til 100 helsesøstre i region Østlandet, Quality hotell
Fredrikstad, 30. januar.
- Merete Nesset og Jan-Magne Sørensen deltok på psykosekonferanse i regi av Sykehuset Østfold HF,
Quality hotell Grålum 2. og 3. februar.
- Merete Nesset og Jan-Magne Sørensen deltok på konferanse om arbeid og psykisk helse i regi av
NAV, Quality hotell Grålum 8. februar.
- Jan-Magne Sørensen har deltatt på to møter på Sykehuset Innlandet på Sanderud som gikk spesielt
på problemstillinger rundt skjerming under tvangsinnleggelse. Der holdt Sørensen erfaringsinnspill på
det andre møtet, 16. februar og 14. juni.
- Gaute Kirkreit og Jan-Magne Sørensen deltok Hedmarksdialog på Elverum 27. mars.
- Jan-Magne Sørensen har deltatt på modulkurs 3 i brukermedvirkning 14. og 15. mai.
- May Myrseth og Lillian Nore, Brukerorganisasjonskonferansen 7. og 8. juni.
- Martin Hauglid deltok på Lederkonferansen i regi av Frivillighet Norge.
- Martin Hauglid og Hågen Haugrønningen deltok på informasjonsmøte om søknadsprosessen hos
ExtraStiftelsen i Oslo, 22. mars.
- Jan-Magne Sørensen har deltatt på to årsmøter i Rådet for Psykisk Helse, 8. mai og 23. november.
- Seks medlemmer av HØ deltok i gruppeintervju av Reidun Norvoll fra Senter for medisinsk etikk i
Universitetet i Oslo, 1. november.
- Gaute Kirkreit på modulbasert opplæring på Hamar 14-15. november.
- Jan-Magne Sørensen, deltok på seminaret ”kunsten å lede frivillige” hos Frivillighet Norge, 19.
november.
- Jan-Magne Sørensen har vært testintervjuet av forsker Bjørn Stensrud fra Sykehuset Innlandet HF
som skal forske på opplevd tvang i tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, 15. november.
- Merete Nesset underviste 20 lærere fra Glemmen – avdeling Veum, 27. november.
- Hvite Ørns leder Jan-Magne Sørensen sitter nå i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for
oppgraderingen av de nasjonale retningslinjene for diagnostisering, behandling og oppfølging av
psykoselidelser (herunder schizofreni). Sørensen var med på fem møter i 2012.
Hvite Ørn har vært representert med erfaringsinnspill følgende steder
- Mini-messa på Kropp Sinn Sjel senteret i Halden, 11. februar.
- Mestringsseminaret, Jeg tør – Jeg vil -Jeg kan – på kafe Blå mandag i Lakselv, 15. mars.
- Psykoseløftet på St Olavs Hospital i Trondheim, 23. mars.
- To representanter med foredrag på Nordic Congress of Psychiatry (NCP) i Tromsø, 5.-8. mai.
- Rutlekonferansen på Stord, med etterfølgende debatt, 9.-10 oktober.
- Mental Helse på Løten, 11. oktober.
- For brukere og ansatte på psykoseavdelingen på Majorstua, 6. november.
- Konferanse om menneskerettigheter, tvang og etikk på Hamar, 28. november.
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- Tre foredrag og en debatt på Den Store Alternativmessa på Lillestrøm 30. november – 1. desember.
Hvite Ørn har arrangert følgende:
- Temakveld om offerrollen sammen med RIO på Hamar 12. januar.
- Trommelagekurs i på KSSS i Halden 19, 20 og 21. mars.
- Kraft- og motivasjonssirkel 5. feb. - Foredrag i Trondheim 22. mars.
- To kveldskurs om Familie- og systemoppstilling i Halden, 25. januar og 18. april.
- Foredrag på Tromsø bibliotek, “Fra larve til sommerfugl” 6. juni.
- Foredrag på Tromsø bibliotek, ”Fra traume til ressurs” 7. juni.
- Amaliedagene i Oslo 19 -21 august. (Hadde ansvaret for hele 19. august)
- Temakveld om åndelighet og psykisk helse sammen med RIO på Hamar, 28. august.
- Trommelagekurs i på KSSS i Halden 16, 17 og 18. november.
- Kraft- og motivasjonssirkel i Fredrik III’s Hall, mandag 17. september.

Andre møter
Leder Jan-Magne Sørensen har vært på flere nettverksmøter rundt 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. To møter med leder i helse og
omsorgsdepartementet. Det dreier seg om ca. 100 møter.
Filmprosjekt
I tillegg til det som ble gjort i 2011 har vi i løpet av 2012 gjort ca. 50 timer videoopptak. Dette dreier
seg om intervjuer av medlemmer, filming av debatter samt foredrag og arrangementer. Det er
redigert og lagt ut 10 nye filmsnutter på YouTube, noe som har gitt ca. 6000 visninger i løpet av 2012.
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.

Media
Hvite Ørn hadde 19. januar en kommentar til en artikkel om legemidler i Aftenposten. Hvite Ørn og
leder har vært omtalt i Gatemagasinet Virkelig i Tromsø, medlemsbladet til LPP PsykOpp, to ganger
på riksdekkende nyhetssendinger på TV 2 vedrørende politibruk ved innleggelse i psykisk helsevern.
Hvite Ørn har flere ganger forsøkt å kommentere dagsaktuelle psykiatrisaker i de landsdekkende
avisene uten å komme på trykk.
På bakgrunn av en artikkelserie som ble publisert i Aftenpostens papirutgave og på Aftenpostens
nettavis torsdag 1. mars 2012, fredag 2. mars 2012 og søndag 4. mars 2012 klaget Mental Helse,
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), We Shall Overcome (WSO), Hvite Ørn,
Aurora og Mental Helse Ungdom på vegne av våre medlemmer Aftenposten inn til Pressens Faglige
Utvalg, for brudd på Vær Varsom-plakaten pkt. 1.2, 3.2, 3.7, 4.1, 4.13 og 4.14, den 9.mars 2012.
Artikkelforfatterne hadde blandet sammen grove faktafeil om pasienter i spesialisthelsetjenesten og
rettspsykiatriske forhold i tvungent psykisk helsevern. Verken dagens regler om tvang eller Paulsrud3

utvalgets NOU er gjengitt korrekt i saken. Vi var flere organisasjoner som forsøkte å rette opp
faktafeilene uten å komme på trykk. Klagen ble ikke tatt til følge i PFU.
Vi har vedlikeholdt vår webside og har i løpet av året publisert 62 artikler. Hvite Ørn har i løpet av
2012 sendt 5 nyhetsbrev til medlemmene.

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester.
Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og We Shall
Overcome ( WSO) står samlet bak kravet om at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets
helseforetak.
De som ønsker en legemiddelfri behandling står i dag uten tilgjengelige døgn-tilbud i psykisk
helsevern. Medisinfrie behandlingsforløp handler ikke om å være for eller i mot medisiner, det
handler om muligheten til å velge den behandlingen du selv har tro på og ønsker. Det handler om
valgfrihet.
Vi har trappet opp aksjonen i 2012 og hatt fire møter der Jan-Magne Sørensen ble valgt som
aksjonsleder. Aksjonsgruppa har bestemt at pengene som var gitt til «Dugnad for Frihet» fra LPP,
WSO og Hvite Ørn kan brukes til drift av Aksjonen, som i hovedsak handler om lønnskompensasjon
og dekning av reise til aksjonsleder. Det ble brukt 25.000 kroner til aksjonen i 2012, som er bokført i
Hvite Ørns regnskap.
I 2012 er det sendt et oppfølgingsbrev fra 2011 til helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og til
Jonas Gahr Støre i det han overtok. Mette Ellingsdalen og Jan-Magne Sørensen har hatt et møte med
psykisk helseavdeling hos Helse- og omsorgsdepartementet. Dette førte til et vedtak om
gjennomføring av rådslag i 2013 i regi av Helsedirektoratet og Erfaringskompetanse, og at det skal bli
utarbeidet et tipshefte om alternativer til medisinering. Gruppa ble enig om å fortsette å møtes ca.
hver sjette uke i 2013 og følge opp saken i alle helseforetakene i Norge. Det står per 31. desember kr.
82.781 til disposisjon for fellesaksjonen på Hvite Ørns bankkonto.
Prosjektsøknader til ExtraStiftelsen
Produsent Karoline Husjord fikk innvilget 100.000 kr. fra ExtraStiftelsen gjennom Hvite Ørn. Dette for
prosjektet ”Pyramiden”, som er et frivillig basert filmprosjekt om en gutt som opplever at moren
hans blir dement. Hvite Ørn har holdt tilbake 10.000 til dekning av utgifter til pålagt revisorrapport
som blir utbetalt i 2013. Filmen ble ferdig i 2012, og bare regnskap og revisorgodkjenning gjenstår
ved årets slutt.
Det var fem søknader som ble sendt gjennom Hvite Ørn i 2012, der ingen ble innvilget av
EkstraStiftelsen.

Annet
Martin Hauglid har vært i praksis som saksbehandler i tre måneder for Hvite Ørn, fra 29.11.2011 til og
med 28. februar 2012. Han fortsatte deretter et engasjement i 60 % stilling fram til 24. august i 2012.
Hvite Ørn har også hatt en kontormedarbeider, Vibeke Susanne Bjerkli. Hun har arbeidet 10-12 timer i uka
siden februar og ut året.
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Hvite Ørn ble medlem av Studieforbundet for næring og samfunn, fra deres årsmøte 23. mai, der
leder Jan-Magne var til stede og presenterte Hvite Ørn i plenum.
Merete Nesset har hatt møte med Innovasjon Norge og Østfold næringsutvikling vedrørende
prosjektmidler for samhandlingsprosjekt i Fredrikstad for utprøving av ikke-medikamentell
behandling.
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. 40
samtaler i støttetelefonen i 2012.
Det har i løpet av hele 2012, blitt gjort en stor andel av frivillig arbeid av mange ivrige medlemmer.
Hvite Ørns inntekter var kr 462 886 i 2012. Inntektene kommer fra medlemskontingenter, psykisk
helse-midler fra Helsedirektoratet og fra de regionale helseforetakene. 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.

____________________________
Styreleder, Jan-Magene Sørensen

_________________________
Nestleder, Anne Marie Iversen

_________________________
Kasserer, Carl Anders Wingren

_______________________________
Styremedlem, Anne Marit Hannestad

_________________________
Styremedlem, May Myrseth

_______________________________
styremedlem, Hågen Haugrønningen
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