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Årsmelding for Hvite Ørn Norge 2017 

Grunnsyn 

Ethvert menneske har en iboende kraft. Denne kraften kan overvinne selv store problemer. I kriser 

trenger mennesker noen ganger hjelp til å finne frem til kraften i seg selv, eller ganske enkelt ro og 

omsorg for at den skal få vokse. Hvite Ørn Norge anerkjenner at mennesker i psykiske kriser har 

forskjellige behov og ønsker om hvordan deres behandling skal foregå, og vil bidra til at deres krav om 

forskjellige behandlingstilnærminger respekteres. Gjennom likepersonarbeid vil vi gi inspirasjon, 

motivasjon og verktøy til vekst. 

Styremøter 

Det ble avholdt 5 styremøter i 2017: 15.03, 02.05, 14.06, 30.08, 04.10  

Styret 

På årsmøtet 26.02.2017 ble følgende styre valgt: 

Styreleder: Jan–Magne Sørensen (JMS), Sarpsborg  

Nestleder: Jón Ágúst Einisson (JAE), Arneberg 

Kasserer: Anders Wingren (AW), Halden  

Styremedlem: Karin Bay (KB), Hvalstad 

Styremedlem: Heidi Kandola (HK), Fredrikstad (Ny) 

Styremedlem: Øystein Søraa (ØS), Bergen (Ny) 

1. Vara: Tore Wie Bøe Andreas, Bergen  

2. Vara: Lise Mette Vingereid, Larvik (Ny) 

3. Vara: Linda Garvik (LG), Bergen (Ny) 

Medlemmer 

Hvite Ørn Norge hadde pr. 31.12.17 316 medlemmer som betalte årskontingent for 2017 og 97 

livstidsmedlemmer hvor fem dem betalte årskontingent i tilegg som utgjør 408 medlemmer tilsammen.  

Utbredelse 

Foreningen har medlemmer i alle landets fylker. Hvite Ørn Norge har to fylkesavdelinger med hvert sitt 

organisasjonsnummer og styre, Hvite Ørn Østfold (HØØ)og Hvite Ørn Oslo og Akershus (HØOA). 

Lokallagene fører eget regnskap og skriver sine egne årsmeldinger. Disse har ansvar for 

brukermedvirkning og likemannsaktiviteter i sine fylker i samarbeid med HØN, og har fått tildelt midler 

etter behov fra hovedorganisasjonen. 

Medlemskap i paraplyorganisasjoner 

Hvite Ørn har medlemskap følgende i paraplyorganisasjoner Rådet for Psykisk Helse, Frivillighet Norge 

og Studieforbundet Næring og Samfunn. 

Daglig ledelse 

Jan-Magne Sørensen (JMS), har fungert som daglig leder i tilegg til vervet som styreleder. Han har hatt 

en lønnet stilling på 70 % i 2017 med unntak i januar og februar da han hadde pappaperm. Hans 

arbeidsoppgaver i stillingen har bestått i, ledelse med beslutningstaking og nødvendig koordinering. 

Godkjenning av bilag til utbetaling, kommunikasjon med Orgservice AS, innkalle til og lede styremøter, 

webpublisering, økonomistyring, etterspørre og avtale med foredragsholdere, svare på påmeldinger og 

tilrettelegg til temakveldene håndtere forespørsler. Representert Hvite Ørn i ulike  
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arenaer i Helsevesenet. Sende høringssvar og delta i brukerråd og i arbeidsgrupper. Han har også fra 

august ledet både Fellesaksjonen og samarbeidet i arbeidsmøtene for Dialogkonferansen i 2017. Vært 

talsmann ute i feltet og i media, skrevet debatt innlegg og pressemeldinger. Bistått 

brukerrepresentanter og lokallagene. Videreutviklet organisasjonen og informasjonsmateriale 

Tjenester som ble satt bort til Orgservice AS 

Sentralbord, posthåndtering, telefonhåndtering, emailhåndtering, videreruting til aktuelle tillitsvalgte, 

skanning og arkivhold. Økonomibistand med bilagsføring, regnskapsføring, rapportering, elektronisk 

refusjonsskjema, avstemming, budsjettering og prognose. Medlemshåndtering som løpende inn og 

utmeldinger, kjøring av kontingentkrav, purringer, avstemming, svare på email og telefon. 

Søknadsskriving, rådgivning, elektronisk registreringsskjema for likepersonarbeid, design og oppdatering 

av hjemmeside og brosjyre. Forarbeid, webdesign, påmeldingskjema i prosjektet dialogkonferansen som 

ble avviklet på Hamar 13.november. 

Brukerrepresentanter 

Jan-Magne Sørensen (JMS) nasjonalt, Helse Sør-Øst RHF, og BrukerROP i Helsedirektoratet. 

Øystein Søraa (ØS), Helse Vest 

Siv Helen Rydheim (SHR), Helse Nord 

Inger Marie Eidsvik (IME), Helse Midt Norge 

Heidi Kandola (HK), Østfold 

Støttetelefonen  

Etter at David Storøy ga seg 1.januar har JMS vært vakt fram til KB tik over 27.mars Telefonen har vært 

åpen på mandager i tidsrommet 17.00- 21.00. 

Egne aktiviteter 

HØN har i samarbeid med HØOA arrangert 16 dialogmøter for psykoseerfarere på 2,5 timer hvor det har 

vært fra 4-8 deltakere hver gang. Jan-Magne Sørensen ledet gruppene i 2017 inntil Nora Graf Kleven 

overtok 25.september. Møtene har vært på følgende datorer: 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 

08.05, 22.05, 09.08, 28.08, 11.09,25.09, 09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 18.12 

Medlemsmøter 

Pizzakveld med sosialt samvær og erfaringsutveksling 05.04 

Pizzakveld med sosialt samvær og erfaringsutveksling i Sarpsborg 07.09 

Pizzakveld med sosialt samvær og erfaringsutveksling i Oslo 13.09 

Temakveld om traumer med Tore Kval i Sarpsborg 21.09 

Temakveld om kosthold med Jan Erik Kataja Eriksen i Oslo 27. 09  

Foredrag med Linda Garvik i Bergen 01.10 

Temakveld om åndelighet Steinar Nordeng i Sarpsborg 05.10 

Temakveld om Basal Eksponeringsterapi (BET) med Arne Lillelien i Oslo 11.10 

Kraftsirkel i Sarpsborg 19.10 

Temakveld om kunstterapi med Toril Kojan i Oslo 25.10 

Temakveld om tvang i psykisk helsevern med Aslak Syse i Oslo 01.11 

Temakveld om åpen dialog med Merete Nesset i Sarpsborg 02.11 

Åpent medlemsmøte med erfaringsutveksling i Sarpsborg 16.11 

Temakveld om autoimmunitet og psykisk funksjon med Geir Flatabø i Oslo 22.11 

Temakveld om yoga med Marit Leiros i Sarpsborg 30.11 

Temakveld med erfaringsutveksling i Oslo 6.12  

Julebord i Oslo 20.12. 
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Erfaringsutveksling og likemansgruppe for brukere på Hurdalsjøen Recovery Senter (JMS), 13 ganger 2 

timer på følgende dager: 19.01, 26.01, 14.02, 23.02, 09.03, 06.04, 24.04, 12.05, 18.05, 23.05, 29.05, 

09.06, 22.06. 

Fellesaksjonen har hatt 9 møter (JMS) 

30. januar, 7. mars, 30. mars, 3. mai, 16. juni, 14. august, 12. september, 6. oktober og 7. november 

Møter i samarbeidsgruppa for dialogkonferansen «Bedring uten medisiner?» (JMS) 

15.06 (Hamar), 21.06 (Oslo), 05.09 (Oslo), 26. 10 (Oslo), 17.10 (Møte med Terje Svabø i Oslo) 

25.10 og 13.10 (Gjennomføring på Hamar). 

Møter i helsetjenesten  

Helsedirektoratets arbeidsgruppe for pakkeforløp for psykoselidelser. (JMS) 

11.01, 12.01, 15.02, 16.02, 20.03, 25.04, 15.06, 16.06 

 

Møter i Helsedirektoratets brukerråd for psykisk helse (BrukerROP). (JMS) 

31.01, 04.04, 06.06, 12.09, 24.10, 05.12, 26.04 møte om erfaringskonferansen 

Brukerutvalget i Sykehuset Østfold HF (JMS) 

22.02, 22.03, 10.05, 25.10, 13.12  

Møte i kvalitetsrådet på HRS (JMS) 

24.04, 29.05, 28.08, 29.10 

Møte om deltakelse i forskningsprosjekt på Kronstad DPS i Bergen (LG, ØS, JMS) 31.05  

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen (JMS) 01.06 

Ressursgruppe for implementering av pakkeforløp for psykisk helse på Gardermoen (JMS) 20. juni 

Evalueringsmøte i Bodø angående organisering av traumetilbudet i Helse Nord. (SHR) 8. september 

 

Møter i samarbeidsgruppa ved Medikamentfri enhet, UNN åtte ganger Tromsø (SHR) 

15.02, 10.03, 21.04,19.05, 31.05, 10.10, 16.11 og 07.12. 

Referansegruppa for Medikamentfritt tilbud i Helse Midt, v/Vegsund DPS i Ålesund. (IME)  

27.01 og 02.06 

Erfaringsinnspill i Helsevesenet. 

Forelesning om psykose i LIS-undervisningen på Blakstad 18.04 

Foredrag for Psykosepoliklinikken Nydalen DPS Oslo universitetssykehus 19.05 

 

Media 

Jan-Magne Sørensen var på NRK Nordland både radio og TV og Pingvinen.no I forbindelse åpningen av 

medikamentfritt tilbud i Tromsø. NRK Ekko programmet om John Nash i to episoder. Jan-Magne 

Sørensen var omtalt Caluna.  

 

Informasjonsmateriale 

Vi har brukt mye ressurser med nytt design og oppbygning på ny websiden www.hviteorn.no 

Vi har designet og trykket ny brosjyre og folderen ‘’psykose i fra erfarers ståsted’’. 

 

 

http://www.hviteorn.no/


4 
 

 

 

Konferanser der vi har deltatt 

Åpningen av medikamentfrie tilbud i Tromsø sammen med Helseministeren (JMS), 31.01 

 
På bildet fra venstre: 

Helseminister Bent 

Høie, seksjonsleder 

Merete Astrup, UNN-

styreleder Jorhill 

Andreassen og Jan 

Magne Sørensen. Foto: 

Per-Christian Johansen 

Bildet er hentet i fra 

Pigvinavisa. 

 

 

 

Interregionalt nettverksmøte i medikamentfri behandling (JMS), 25.04 og 26.04  

10-årsjubelet for ACT-teamet i Østfold (JMS), 25.08 

Dialogkonferansen om samvalg i Sykehuset Østfold (HK, JMS), 6.november  

Brukerorganisasjonenes konferanse om medikamentfrie tilbud i Stockholm (JMS) 08.12. 

Tvang og Tvil med Marianne Mjaaland Litteraturhuset i Fredrikstad (HK, AW) 12.09 

Rådslag om pakkeforløp for psykoselidelser Helsedirektoratet (JAE), 25.10 

Dialogkonferanse Hamar (ØS, HK, KB, JAE, JMS), 13.11  

Erfaringskonferanse på Gardermoen (JAE, JMS),16.04 og 17.04 

Kurs i økonomi på Batteriet (KB, HK) 28.03 

Kurs FFO (KB), 24.04 

Brukermedvirkning modul 1 – kurs med FFO i Asker (KB) 18.05 og 19.05 

Tabuprisutdeling , Fritt Ord i Oslo (KB), 22.08 

Korrelasjon av traumer, helse og sykdom Gabor Mate og Franz Ruppert (IME), 24.11 og 25.11 

Konferanse FFO Quality Hotel Sarpsborg 13.10 og 14.10. (HK) 

Kurs brukerperspektivet modul 1 med FFO på Quality Hotel Fornebu (HK) 31.10 og 01.11 

Seminar om Åpen dialog i Tromsø (SHR) 30.08 

Seminar om Medikamentfri behandling i Tromsø (SHR) 01.09. 

Likepersonsarbeid 

• Hjemmebesøk/på institusjon/møte ute: 24 (JMS, AW) 

• Telefonsamtaler: 75 samtaler (JMS, KB) 

• Chat: 49 samtaler (JMS) 

• Telefonvakt timer uten samtaler: 85 timer (JMS, KB) 

• Hvite Ørn Norge har 7 godkjente likepersoner 

• Dager med likepersonssamlinger: 51 

Dialogkonferansen på Hamar 13. november  

Etter mange møter med planlegging og organisering fikk vi samlet 109 deltakere til dialogkonferanse 

i lokalene til Helse Sør Øst på Hamar. Konferansen har vært et samarbeid mellom Fellesaksjonen for 

medisinfrie behandlingsforløp, Helse Sør Øst og Sykepleierforbundet. Arrangementet var støttet med 

tilskudd i fra helsedirektoratet. Programmet er å finne på www.dialogkonferanse.no . Vi gjorde noen  

http://dialogkonferanse.no/
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valg om å begrense varigheten av konferansen - for å gjøre det enklere for tilreisende å delta med en 

dagsreise. Vi valgte også å ha full sal og paneldialog bare på scenen med åpent for spørsmål og innspill 

fra salen istedenfor en del dialog ved runde bord i salen som først tenkt. Vi valgte å få mest mulig blest 

rundt saken. Og som et møte for å skape kontakt og nettverk. Vi hadde kort tid på oss, programmet kom 

sent, men vi hadde varslet på forhånd, og konferansen var varslet at den var gratis og at det var mulig å 

delta med en dagsreise. Balanse mellom brukerstemmer og fagstemmer synes vi ble bra. Det kom 

naturlig, uten siling eller sensur. Vi valgte et tettpakket program for å la alle stemmer som er involvert få 

plass. Det var 61 deltagere som leverte evalueringsskjema av 109 deltagere og det er ganske bra. Her under er det 

grafisk fremstilt.  

 

Økonomi 

I 2017 fikk vi til sammen 1.277.752 kr i tilskudd i hovedsak i fra Helsedirektoratet, Barne- ungdoms- og 

familiedepartementet og de Regionale Helseforetakene. Vi overførte 90.000 kr. fra 2016 fordi 

gjennomføringen av dialogkonferansen ble utsatt et år. Vi har i 2017 et overskudd på 63.942 kr. 

Ytre miljø og likestilling 

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Hvite Ørn Norge diskriminerer ikke på grunn av etnisitet, 

kjønn eller nedsatt funksjonsevne. 

 

_________________________   _________________________ 

Jan–Magne Sørensen, Leder   Jón Ágúst Einisson, Nestleder 

 

_________________________   _________________________ 

Anders Wingren, Kasserer   Øystein Søraa, Styremedlem 

 

_________________________   _________________________  

Heidi Kandola, Styremedlem    Karin Bårdsløkken Bay, Styremedlem  


