
Forslag til politisk uttalelse fra medlem. 

Innsendt 10.01.2015 

 

(styrets innstilling er at teksten gås igjennom av administrasjonen føre årsmøtet og årsmøtet tar 

stilling til innholdet og gjør eventuelt nødvendige justeringer) Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner 

teksten etter gitte endringer som kom på møtet. 

Hvite Ørn krever forbud mot tvangsmedisinering nå! Advokat Ketil Lund m.fl. hevder at 

tvangsmedisinering faktisk er ulovlig all den tid det er dokumentert at det ikke helbreder og heller 

ikke bedrer leveutsikter og livskvalitet. Men det bryr ikke de beinharde «medisinpsykiaterne» seg 

om. Derfor må vi få et klart lovforbud. Å injisere et middel inn i kroppen som ikke helbreder og mot 

pasientens vilje er i strid med menneskerettighetene. Det er å utøve vold mot en vergeløs pasient. 

Dette maktmiddelet MÅ tas fra psykiaterne. I det hele tatt må psykiaterne fratas den allmektige makt 

de har i dag ovenfor pasientene, slik systemet er i dag, er det umenneskelig og gammeldags og ikke 

forenlig med verken menneskerettighetene eller demokratiske verdier. 

Vi snakker ikke her om voldelige eller rabiate personer, da må det være lov å gi et middel som roer 

ned.  

I forhold til folketallet ligger Norge på topp i tvang og tvangsinnleggelser, det er en skam! Over 

mange år har samtlige helseministre gått inn for at tvangen må ned, men så skjer ikke. Derfor må vi 

ha en lovendring nå. 

Flere og flere psykiatere, også i Norge, kommer nå «ut av skapet». Psykiatere i andre land har ropt 

varsku i mange år. Gledelig at også norske psykiatere begynner å våkne. 

«Anonym far» hadde en kronikk i Aftenposten 24. august 2015: «Min datter ble offer for 

pillepsykiatrien». Her noen klipp fra psykiater Trond Velken, der han svarer «Anonym far» - «Kjære 

anonyme far – jeg tror du har helt rett» - http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Psykiatridebatt-Kjare-

anonyme-far--jeg-tror-du-har-helt-rett-8140616.html  

«Studerer man forskningen med et kritisk blikk, er det flere og flere som nå konkluderer med at 
medisiner har begrenset virkning.» 
 
«Bivirkninger ved bruk av legemidler kan være store, noe faren beskriver godt i sin kronikk. Her tror 
jeg ettertiden vil dømme oss hardt.» 
 
«Legemiddelindustrien har hatt et sterkt grep rundt forskningen på medisiner. Det er nå godt 
dokumentert at vi er blitt villedet.» 
 
«Bruken av tvungen legemiddelbehandling bør bekymre oss sterkt. De kontrollmekanismer som er 
opprettet (med klageadgang til fylkeslege og rettsvesen), er etter min mening ikke gode nok. 
Psykiaterens vurderinger blir tillagt overdreven vekt, og tilliten til at medisiner er trygge og 
virkningsfulle er for stor hos dem som behandler klagene.» 
 

Hvite Ørn krever at Recovery sentre blir utbygget over hele landet, der pasientene får mulighet til 

tilfriskning og hjelp til nedtrapping og seponering over tid i trygge omgivelser der andre 

behandlingsmetoder blir tatt i bruk. Den gammeldagse psykiatrien må bygges ned.  

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Psykiatridebatt-Kjare-anonyme-far--jeg-tror-du-har-helt-rett-8140616.html
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Psykiatridebatt-Kjare-anonyme-far--jeg-tror-du-har-helt-rett-8140616.html


«Skadelig  myte om  psykisk helse» av Professor Peter Kinderman - Først publisert i Vårt Land 14.09.2015 - 
«Dette er en oppfordring til en revolusjon i måten vi forstår psykisk helse på og hvordan vi skal yte 
tjenester for mennesker i nød. Jeg opplever at revolusjonen allerede er i gang. - Måten vi hjelper 
mennesker på i akutt emosjonell nød er gammeldags, umenneskelig og hemmet av uvitenskapelige 
ideer. Vi trenger en radikal endring, ikke bare i forståelsen av psykiske lidelser, men også hvordan vi 
utformer og tilbyr psykisk helsetjenester. Alvorlige psykiske problemer som bipolar lidelse eller 
schizofreni er ofte beskrevet som biologiske sykdommer. Men vanligvis uten å være relatert til en 
persons liv og erfaringer. 
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat8/thread11597982/#post_11597982 
 
Nå står over 200 pasienter i kø for behandling på Hurdal Recovery senter! Fritt behandlingsvalg ble 

innført ved lov 1. november, og først ut var psykiatri og rus. Men dessverre er valgfriheten ikke reell. 

Det er tydelig at det er sterke krefter som ikke vil ha endring. De gamle strukturene der 

maktmennesker er allmektige og bestemmer at slik det har vært, skal det fortsatt være, MÅ HOD 

røske opp i. De som har sittet nederst ved bordet er mennesker med psykose/schizofrenidiagnose. 

Disse er de som mest av alle trenger fritt behandlingsvalg, det er disse som blir utsatt for tvang og 

dårlig og ofte umenneskelig behandling. Slik kan vi ikke ha det lenger. Vi godtar det ikke. Alle 

pasienter må få mulighet til å søke seg dit de vil, uavhengig av om de nå er på tvang eller ei. 

Psykiater Jan Olav Johannessen uttalte på «Schizofrenidagene 2015» i Stavanger i fjor høst at nå er 

schizofrenidiagnosen moden for skraphaugen. Det er vi enige i. Diagnosen er uvitenskapelig og 

stigmatiserende og har i alle år bidratt til at mennesker med denne diagnosen har blitt dårlig 

behandlet og fratatt makt over egen kropp og eget liv. Diagnosen fanger. 

Så til slutt vil jeg føye til noen kloke ord fra Albert Einstein: «Den eneste sanne kunnskap er erfaring». 
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