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Årsberetning for Hvite Ørn Østfold, 2019 
Sarpsborg, 15. 05.2020 

 
Styret har i 2019 bestått av: 
Styreleder: Anders Wingren (AW), Halden   
Styremedlem: Zvonimir Bosnjak (ZB), Fredrikstad 
 
Hvite Ørn Østfold (HØØ) har arrangert et årsmøte og tre styremøter i 2018.  Jan-Magne Sørensen 
(JMS) har fungert som daglig leder og vært fylkeskontakt. Heidi Kandola har tatt permisjon i fra styret 
I hele 2019. Anders Wingren har derfor vært fungerende styreleder. Anders Wingren har også hatt 25 
likepersonmøter. 

Styret og daglig leder i HØØ har organisert brukermedvirknings- og likepersonsarbeid i fylket.  
Heidi Kandola har stått som HØØs representant i brukerutvalget i Sykehuset Østfold HF, hvor 
Henning Wilhelmsen har stilt som vikar. Jan-Magne T. Sørensen har overtatt vervet i brukerutvalget i 
fra desember 2019. 
 
 
Medlemsmøter 
28.02 Egenutvikling gjennom Biodanza i Sarpsborg 
23.05 Temakveld i Sarpsborg. Er det mulig å komme i balanse igjen med bipolar lidelse? 
12.11 Fremtidens psykiatri på Litteraturhuset 
28.11 Temakveld i Sarpsborg - Visdommen i psykosens symbolspråk 

Fremtidens psykiatri 
Leder for Hvite Ørn Østfold Anders Wingren har hatt ansvaret for temakvelden Fremtidens psykiatri – 
Vi har en drøm, som 12. november fylte 200 personer i salen Egalia i Litteraturhuset i Fredrikstad. 
Nettverket Fremtidens Psykiatri leide inn to forelesere med stor erfaring og kunnskap. Kjartan 
Mølstrevold som er bofelleskapsleder i Stavanger og Arnhild Lauveng psykolog, forfatter og forsker 
ga oss sine analyser og meninger om hva som er god rehabilitering. Kjartan Mølstrevold ga oss sine 
erfaringer om hvordan man skal organisere hverdagen fra de som bor i bofellesskap. Beboernes egne 
meninger om sine behov skal være det sentrale for både form og innhold.  Dette kan igjen føre til at 
beboere og personalet sammen kan finne en retning som er riktig for den enkelte og mer recovery 
orientert tjenestetilbud. Arnhild Lauveng delte sine funn fra sin doktoravhandling «Hva fremmer 
personlig vekst?» Hun har ved 75 intervjuer samlet brukers erfaringer fra danske daghøgskoler (DHS) 
og norske distriktspsykiatriske klinikker (DPS). Begge har som oppgave å ta hånd om personer med 
alvorlige, sammensatte og langvarige psykiske lidelser. De undersøkte brukernes vurdering av DPS i 
Norge er mer negativ. Gruppen her, personer med alvorlige, sammensatte og langvarige lidelser 
opplever en pasientrolle med negative forventninger.  Arnhilds forskning og Kjartans erfaringer ga 
utfordringen til oss alle som har ansvar, makt eller interesse for Fremtidens Psykiatri. Subjekt eller 
Objekt? Student eller Pasient? Rehabilitering eller konservering? 
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Temakvelden ble åpnet av Annette Mjelde som er etatssjef i Fredrikstad. Møteleder var Jytte 
Undrum fra Fremtidens Psykiatri. Fremtidens Psykiatri – Vi har en drøm er et samarbeid mellom 
brukerorganisasjonene Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse Nedre Glomma, Mental 
Helse Fredrikshald, We Shall Overcome, Aurora og Hvite Ørn Østfold. I tilegg til Stormøtet den 12.11 
har det vært fem planeringsmøter 02.04, 08.05, 12.06, 11.09, 29.10 og et evalueringsmøte 26.11. 

 
Kontorlokale i Sarpsborg 
HØØ har fått kontor i Astrids gar 34 i Sarpsborg, Vi leier av R-K Eiendom og det er to rom på til 
sammen ca. 25 kvadratmeter. Vi har kjøpt inn skap og bokhylle samt mottatt en skinnsofa og 
kotorpult gratis. Vi har tilgang til to møterom inkl. i leien, et med plass til 10 personer og et med plass 
til 25 i skoleoppsett. Det er også tilgang til felles kjøkken med kjøleskap og komfyr. 

Økonomi 
HØØ har hatt 98.026 kr i inntekter i 2019 og et overskudd på 1998 kr. Avdelingen har fått driftsmidler 
fra Grasrotandelen, Helse Sør Øst RHF, Østfold fylkeskommune og Hvite Ørn Norge. Det foreligger 
regnskap ført av Siffer Økonomi AS i Halden. 

15.05.2020 

 
_________________________        ____________________________  
Styreleder, Anders Wingren    Styremedlem, Zvonimir Bosnjak  

 
 
_____________________________   
Daglig leder, Jan-Magne T. Sørensen 


