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Leder  

Sommerhilsen 

 Siden sist er sommeren 

her for fullt. Noen medlemmer 

tar ferie, men det er fremdeles 

aktiviteter på huset. Selv om 

søndagmiddag siste dag i må-

neden og onsdagskveldene har 

sommerstengt, er huset åpent 

som før. Husmøtet har vedtatt 

kjekke sommerutflykter, så det 

er bare å melde seg på det en 

måtte ønske, eller har anledning 

til å være med på. 

 17. mai er passert og det 

ble en aldeles flott feiring på 

huset med mange medlemmer i 

sving. Marita og meg troppet 

opp noe før kl. 11.00 for å åp-

ne. Allerede da stod det flere og 

ventet på å få komme inn for 

dagens feiring. Flotte medlem-

mer, gjester, god mat, saftige 

kaker og hyggelig stemning. 

Rett og slett en knallfin dag! 

Takk til alle dere for at dagen 

ble så fin 

som den ble med alt dere gjor-

de! 

 Ting har begynt å ta 

form utenfor huset, og vi kan 

ikke annet enn å være særdeles 

fornøyd med den gode innsat-

sen fra Geir Sande som har dre-

nert rundt hele huset, og 

Stavanger kommune sin 

service som har stillt 

opp helt strålende. Vi er 

stort takknemdlig for 

det som er blitt gjort! 

Dette vil gi oss gode 

muligheter for å kunne 

utnytte kjelleren bedre, 

med 

flere tilbud og aktivite-

ter til alle medlemmer. 

Vi har derfor i den an-

ledning søkt Extrastif-

telsen til prosjekt kjeller 

og 

krysser fingre for at den 

vil imøtekommes. Etter-

hvert skal vi diskutere 

hva innhold som øns-

kes, og ser for meg at det vil 

være stort engasjement fra 

medlemmer :) 

 Ellers har vi hatt årets 

sommerfest, hvor vi hadde 

mange besøkende, mest 

kjente, men også noen nye an-

sikter. Det ble gjort en veldig 

god jobb i 

forkant, og det ble en trivelig 

og vellykket fest. Tusen takk til 

husbandet, våre sangere og alle 

som bidro før og under festen! 

 Vi har pr i dag en ledig 

OA stilling på IVAR, som dere 

vil lese mer om i Fontenenytt. 

 

Ha en fortsatt god sommer og 

solrike dager! 

 

Nina Galta.  

Fungerende daglig leder. 

Tekst: Nina Galta 

Vi Har Jobbet Frem Dette Nummeret; Karianne, Elisabeth, 

Knut M, Alf H, Mariell, Nina, Thor S, Arlene. 

Foto forside: Alf-Hugo Nygård. 
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 Alle som mottar uføre-

pensjon 31. desember 2014 blir 

berørt når nye regler for uføre-

trygd trer i kraft ved nyttår. 

Uførepensjon skifter navn fra 

uførepensjon til uføretrygd. Det 

skal bli enklere å kombinere 

arbeid og uføretrygd. 

 Akkurat som i dag skal 

den nye uføretrygden sikre inn-

tekt for personer som ikke kan 

jobbe på grunn av varig sykdom 

eller skade. Uføretrygden skal i 

større grad gjenspeile inntekten 

før uførhet.  

 Det nye regelverket skal 

gjøre det enklere å prøve seg i 

arbeidslivet. Det blir mulig for 

den enkelte å jobbe uten å risi-

kere at uføregraden blir redu-

sert. Man kan i dag tjene 1G, 

dvs 83 000 kr årlig uten at det 

trekkes av uførepensjonen. I 

den nye uføretrygden kan man 

tjene 60 000 kr uten at det trek-

kes fra uføretrygden. En kombi-

nasjon av inntekt og uføretrygd 

vil alltid være høyere enn uføre-

trygd alene.  Selv minstelønns 

timelønn i arbeidslivet vil være 

høyere enn den «timelønnen» 

man får fra uføretrygden i 

NAV.  Du beholder hele utbeta-

lingen av uføretrygden til du 

når en inntekt opp til 60 000 kr. 

Når inntekten øker ut over det-

te, justeres trygden litt ned. Li-

kevel blir den samlede inntek-

ten høyere enn uføretrygd ale-

ne. 

 Fra 1. januar 2015 er det 

ikke lenger ett års ventetid fra 

du fikk innvilget 100 prosent 

uførepensjon til du kan ha inn-

tekt ved siden av. I dag er det 

slik at det å jobbe litt ekstra kan 

føre til at uføregraden din på 

100 prosent kan bli satt ned, 

eller at retten din til uførepen-

sjon kan falle bort. Dette slipper 

du å tenke på fra 1. januar 2015. 

Med de nye reglene beholder du 

uføregraden din på 100 prosent, 

uansett hvor mye eller lite du 

jobber. Det betyr at dersom du 

ikke kan opprettholde en ar-

beidsinntekt over tid, og inntek-

ten din igjen faller bort, økes 

uføretrygden din opp til det 

opprinnelige nivået. Den nye 

ordningen vil derfor gi en 

trygghet til å prøve deg i arbeid 

tilpasset din egen arbeidsevne 

og ikke til terskler i regelverket. 

Du risikerer ikke en varig re-

duksjon i uføregraden din uan-

sett hvor høy arbeidsinntekt du 

får. 

 Nytt er at man fra 1. ja-

nuar 2015 skal betale vanlig 

skatt av uføretrygden. Uføre-

trygden skal heves for å kom-

pensere for dette. I løpet av no-

vember skal alle mottakere av 

uføretrygd få et vedtaksbrev fra 

NAV om hvordan dette vil be-

røre deg. Lik skattelegging av 

uføretrygd og inntekt skal gjøre 

det mer oversiktlig for deg å 

kombinere arbeid og uføre-

trygd, og skatteterkslene vil for-

svinne. 

 Reglene for uføretrygd 

gjelder også dem som har gra-

dert uføretrygd, f eks 50% ufø-

retrygd. Med gradert uføretrygd 

kan man også tjene 60 000 kr 

uten at det trekkes noe fra ufø-

retrygden. 

 

Når skal du melde inn inn-

tekt? 

Når du forventer å få en års-

inntekt høyere enn inn-

tektsgrensen din. 

Årsinntekten din endrer seg 

fra det du tidligere har 

meldt inn. 

NAV foretar et årlig etteropp-

gjør av uføretrygden som sikrer 

at du får riktig utbetaling av 

uføretrygden din. 

For mer informasjon se: 

www.nyoforetrygd.no  

   

Nytt regelverk for uførepensjon/uføretrygd 

Tekst: Knut Magne 

http://www.nyoforetrygd.no
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Grønn Ernæring i Hverdagen 
Tekst: Thor Syvert 

 Vi hører stadig at gluten 

og sukker ødelegger helsen vår. 

Dagens industrielle samfunn 

tilbyr enkle løsninger med pro-

sessert mat. Maten er billig og 

er lett å tilberede, og har gått 

igjennom omfattende varmebe-

handling og er tilsatt konserve-

ringsmidler for å forlenge hyl-

lete og  holdbarhet. Baksiden er 

at vi får et kosthold uten de 

nødvendige vitaminer og med 

mange tilsetningsstoffer som 

kan ha mange negative virk-

ninger på vår helse.  

 Mange mennesker med 

nedsatte psykososiale funk-

sjonsevner lever på trygd og 

har begrensede økonomiske 

ressurser, slik at muligheten for 

et ernæringsmessig  riktig kost-

hold er vanskelig å gjennomfø-

re. Det er her Fontenehuset 

kommer inn i bildet med opp-

læring av medlemmene, som 

har psykososiale funksjons-

hemninger til et riktig ernæ-

ringsmessig kosthold med rene 

råvarer og mindre sukker, korn-

produkter og melk.   

 Målet er å gi mennesker 

med nedsatte psykososiale 

funksjonsevner et godt ernæ-

ringsmessig kosthold, uten til-

setningsstoffer og minst mulig 

med plantevernmidler. Et godt 

utgangspunkt er å bygge/starte 

med paleodietten eller steinal-

der kostholdet.  

 Vi har i mange år alle-

rede servert hjemmelaget mat 

til lunsj som er tilberedt fra 

starten av, for å gi våre med-

lemmer et godt måltid til da-

gen. Det vi ønsker nå, er å til-

rettelegge for opplæring i stein-

alder kostholdet  i den hensikt 

for å forbedre helsen til men-

nesker med psykiske proble-

mer, slik at de lærer selv å til-

berede god mat, som kan fryses 

ned til senere bruk. 

 Det å fokusere på god 

helse er viktig for Fontenehuset 

medlemmer, samtidig som vi 

lærer å tilberede mat som kan 

fryses ned til senere for å spare 

penger. En investering i men-

neskers helse vil også være 

samfunnsbesparende. 

Helsefremmende te 

1 kopp varmt vann 

1 ts malt gurkemeie 

1/4 ts svart pepper 

1 stor bit fersk ingefær 

2 ts økologisk honning 

 

Kok opp vannet og tilsett gurkemeie, pepper 

ingefær og honning. La teen trekke i 10 minut-

ter. 

Kilde: Tara Frisk, nr. 3 2014, s 34 
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 Menneskenes gener har 

over to millioner år tilpasset 

seg en diett som består av kjøtt, 

fisk, skalldyr, egg, frø, røtter, 

og grønnsaker. Fra et ernæ-

ringssynspunkt innebærer det 

en diett med fullverdige protei-

ner med alle de essensielle ami-

nosyrene, mettede og umettede 

fettsyrer, lavglykemiske karbo-

hydrater, mye vitaminer, mine-

raler og antioksidanter. 

 Den største forskjellen 

mellom denne steinalder kos-

ten, og den moderne kosten, er 

den store tilgangen på karbo-

hydrater. Raffinerte og energiri-

ke karbohydrat-kilder blir inn-

tatt i betydelig større mengder i 

dag enn for 10 000 år siden. 

 Kroppene våre er ikke 

tilpasset til raskt å omsette store 

mengder energi fra sukker, og 

maten inneholder også mindre 

antioksidanter, som gav natur-

lig beskyttelse før. 

I gjennomsnitt spiser hver nord-

mann ca. 40 kg sukker hvert år, 

og av disse finns over 30 kg i 

prosesserte matvarer. Korn, 

brød, melkeprodukter, vegeta-

bilske oljer, margarin, sukker 

og transfett, ingen av disse ble 

spist av våre forfedre. I dag blir 

de spist i store mengder hver 

dag. 

 Raffinert mel og sukker 

har bare vært tilgjengelig i noen 

århundrer, og vi har derfor ikke 

rukket å tilpasse oss disse høy 

glykemiske matvarene. 

 Karbohydrater gir opp-

hav til en stor insulinutskillelse, 

nivå påvirkes mindre av pro-

tein, mens fett gir ingen utskil-

lelse av insulin i det hele tatt. 

Med mer insulin tilgjengelig 

lagrer kroppen mer av energien 

fra maten som fett på kroppen. 

For å bli kvitt og bruke ener-

gien i kroppsfettet trenger krop-

pen en kost med betydelig mer 

fett og mye mindre karbohydra-

ter. 

Paradoksalt gjør dagens kost-

holds anbefalinger situasjonen 

verre for veldig mange (spis 

mindre fett!50% karbohydra-

ter!), fordi et lavere fettinntak 

ofte gir et større karbohydrat-

inntak, noe som gir mer insulin, 

raskere fettlagring og mer syk-

dom. Av den raffinerte og kar-

bohydratrike maten blir vi bare 

mer sulten, fetere, får høyere 

blodtrykk, får hjerte og karsyk-

dom, insulinresistens og diabe-

tes. 

 Maten du spiser utgjør 

og påvirker 80 % av helsen din. 

Ja, en kan faktisk si det så dra-

matisk. Resten utgjøres av akti-

viteter som arbeid, trening og 

lek. "Du blir det du spiser", har 

faktisk noe i seg. 

Kilde: http://solveigs-

smil.blogspot.no/2009/08/steina

lderkosthold.html 

Steinalderkost — Hva gikk galt? 

http://solveigs-smil.blogspot.no/2009/08/steinalderkosthold.html
http://solveigs-smil.blogspot.no/2009/08/steinalderkosthold.html
http://solveigs-smil.blogspot.no/2009/08/steinalderkosthold.html
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En sommerhistorie om tjelden 

 En flott sommerdag, i 

slutten av juni, kom det uventet 

besøk opp til st. svithuns ga-

te37. Sjøfugl fra sjø til land, 3 

stk. En ledsager foran i toget, 

og en på hver side. Jeg stod ute, 

og nøt det fine været, og har 

alltids øynene med meg. Jeg 

fikk Kjetil til å komme ut å se 

og da han så disse, utbrøt han; 

«Dæven har du sett!?».  Vi måt-

te få ut fotografen vår Karianne, 

som da kom med fotoapparatet. 

Hun var raskt på plass, 

og hun snek seg etter 

dem, og fikk tatt bilder. 

En av Tjeldene måtte 

inn i nabogården, og 

prøvde hvordan det var 

å sitte på et biltak. Den 

ble der lenge og vel, og 

Karianne fikk tatt mere 

bilder. Så takket de for 

seg, og tok sine vinger, 

og fløy av sted. NA-NA 

på gjensyn! 

Tekst:: Arlene     Foto: Karianne 

4 på huset 

Thor Syvert    

Det er spesielt med 

grilling en varm solrik 

sommerdag. Han er 

spesielt glad i lam og 

grilla grønnsaker og 

salat, spesielt økolo-

gisk mais. Foretrekker 

et glass vann framfor 

brus.  

Elisabeth 

En deilig sommerdag – min 

favoritt er marinert kylling 

og deilig salat. Pølser og 

karbonader er litt kjedelig. 

Håpet er at det fine været 

varer ut sommeren. Hva 

mer kan vi ønske seg – godt 

humør. God sommer! 

Alf  

Grilla Vossakorv, oste-

pølse og chilipølse er 

min favoritt, ellers har 

jeg ikke noen spesielle 

preferanser for en god 

grillkveld, men er glad i 

grillet ananas til dessert 

og masse fint vær. 

Mariell 

Jeg er vegetar – veldig glad 

i grilla grønnsaker og soya 

produkter. Grilte fylte epler 

med sjokolade, rosiner og 

litt kanel, og grillete bananer 

med sjokoladebiter med fris-

ke norske jordbær er også 

veldig godt. Husk en vind-

stille solrik grillaften gir den 

rette stemningen. 
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 Fontenehuset har to 

overgangsarbeidsstillinger, som 

medlemmer har mulighet til å 

få kontrakt i. Kontraktens va-

righet kan være i opptil 9 måne-

der. Vi er veldig glad for disse 

to stillingene, som vi har på 

InBusiness og IVAR IKS. Til 

tross for dette flotte tilbudet, 

har det i den siste tiden blitt vist 

en liten interesse for dem. Årsa-

ken til dette kan være så mangt. 

Vi håper at interessen vil ta seg 

opp, da dette kan gi mange en 

god mulighet til å komme ut i 

videre arbeid. Medlemmer som 

går i disse stillingene får times 

betalt etter vanlig tariff, og får 

tett oppfølging fra Fontenehu-

set. Dette er en fin overgang til 

å komme seg ut i jobb eller stu-

die. 

 

InBusiness 

 7. april 2014 startet 

Sølvi Tøgaard i stillingen på 

InBusiness. Før dette jobbet 

hun på IVAR IKS fra 13. no-

vember 2012 til 31. mars 2014. 

Stillingen består i å lage lunsj 

til de ansatte og rengjøring i 

lokalene. InBusiness holder til 

på Hillevåg. Arbeidstiden er kl. 

10.00 – 13.00 mandag – fredag.  

Stillingen er ledig f.o.m. 1. ok-

tober 2014. 

 

 

Intervju med Sølvi: 

Hvordan trives du på InBusi-

ness? 

«Nå er det greit. Det blir 

kjekkere og kjekkere å være 

på Inbusiness jo tryggere jeg 

blir. Finner ut av mer etter 

hvert og kan gjøre mer som 

det passer meg. Det er ingen 

som følger med når jeg job-

ber. Det viktigste er at job-

ben blir gjort. Det er litt 

greit at det er variert med 

vasking og matlaging. Til å be-

gynne med virket det litt mye, 

men nå er det bare bra. Nå kan 

jeg ikke forstå hvorfor jeg syns 

det var så mye! Nå går det mer 

av seg selv. Føler jeg virkelig 

har vært på jobb. Blir trøttere 

på en annen måte. Og så er det 

veldig greit å kunne komme når 

jeg vil på morgenen. Kommer 

ofte kl. 9.30 istedenfor kl. 

10.00. Da kan jeg også gå kl. 

12.30. istedenfor kl. 13.00.» 

Kan du anbefale andre jobben? 

«Bare ikke ta min jobb – 

HAHA!» 

Har du noen gode råd å gi? 

«Ikke gi opp med en gang! Vik-

tig å være tålmodig og bruke 

den tiden du trenger. Ta i mot 

all den opplæringen du trenger. 

Vi har så godt av å jobbe litt! 

Det er godt å komme opp om 

morgenen og ha noe å komme 

til. Har fått mer selvtillit og 

blitt mer trygg på meg selv av å 

jobbe. Tjene noen penger er 

også viktig, kan ikke nekte for 

det.» 

 

IVAR IKS 

 Pr. i dag er det ingen av 

våre medlemmer i stillingen på 

IVAR IKS, som holder til på 

Mekjarvik. Stillingen på IVAR 

IKS er derfor på nåværende 

tidspunkt ledig. 

Stillingen består i innkjøp av 

mat og lage lunsj til en trivelig 

gjeng ansatte! Arbeidstiden er 

kl. 10.00-12.00 mandag – fre-

dag. 

 Dersom noen skulle 

være interessert i å vite mer om 

våre overgangsarbeidsplasser, 

er du hjertelig velkommen til å 

ta kontakt med oss på Fontene-

huset J 

 

VÅRE OVERGANGSARBEIDSSTILLINGER 
Tekst:: Mariell 
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 For nærmere detaljer, 

se link under med video-

hvordan Golden Milk tilbere-

des. 

 

Steg 1:  Gurkemeie páste 

 

Ingredienser: 

½ dl tørket gurkemeie 

1 dl rent vann 

½ ts malt sort pepper 

 

Alt blandes i en gryte, La det 

små koke i 7 – 9 minutter un-

der konstant omrøring. Tilsett 

litt vann under kokingen der-

som den blir svært tykk. (se 

video fra linken). Sett til avkjø-

ling. Pásten oppbevares i et 

glass i kjøleskapet. Den har en 

holdbarhet opp mot tre uker, 

helt til blandingen får en metal-

lisk lukt. 

 

 

 

 

 

Steg 2:   Golden Milk 

 

Ingredienser: 

1 kopp mandel melk (andre 

alternativer organisk kokosnøtt 

melk eller hampmelk) 

1 ts kokosfett 

1 ts gurkemeie páste 

1 ts honning 

 

Alt unntatt honning varmes 

opp i en gryte, under konstant 

omrøring. La det ikke koke. 

Blandingen helles tilbake i 

koppen og tilsett honning for 

smak. 

 

Kilde: RiseEarth, by Michelle 

Toole, Healthy Holostic Living 

Link: http://

www.riseearth.com/2014/05/

golden-milk-recipe-this-simple

-drink.html 

Golden Milk – Den enkle drikken som kan endre ditt liv 

http://www.riseearth.com/2014/05/golden-milk-recipe-this-simple-drink.html
http://www.riseearth.com/2014/05/golden-milk-recipe-this-simple-drink.html
http://www.riseearth.com/2014/05/golden-milk-recipe-this-simple-drink.html
http://www.riseearth.com/2014/05/golden-milk-recipe-this-simple-drink.html
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En mann ringte til kameraten, men det 

var vanskelig å høre hva han sa i tele-

fonen. Mannen sier; Det er så dårlig 

dekning der du er! Nei! Sier kammera-

ten. Her er det ikke dårlig dekning, 

men mange har mobiltelefoner! 

Har du hørt om 

mannen som teipet 

lommeboka fast i 

rattet? Han ville få 

styring på økono-

mien. 

En mann blir stoppet i tollen, 

og tolleren oppdager en 3 liter 

dunk i kofferten, og spør hva 

som er i dunken. Det er mira-

kel vann fra kina, svarte man-

nen. Tolleren åpnet korken og 

luktet. Det er jo sprit! Utbryter 

han. Du verden, da har jo mira-

kelet allerede skjedd! 

Et eldre ektepar hadde bodd i skogen i alle sine år, og en 

dag fant mannen et speil. Nei, men se sa han, er det ikke 

min gamle far! Ikke viste jeg at det fantes et bilde av 

han. Han tok speilet med seg hjem, og la det i ved skju-

let. Da kona senere på kvelden gikk ned o ved skjulet for 

å hente ved, oppdaget hun speilet og mumlet; Nei jasså! 

Dette er altså den gamle heksa han har bedratt med! 

Dagens Smil =) 
Tekst: Arlene 

Golden Milk – Den enkle drikken som kan endre ditt liv 

Vi er så heldig å ha fått midler 

fra ExtraStiftelsen til prosjek-

tet «Fra sykehus til Fontene-

hus». Så nå leaser  vi denne 

kjekke bilen. Bilen blir brukt 

til å hente innlagte, både med-

lemmer og de som vil bli 

bedre kjent med Fontenehu-

set. Dette for at de kan få no-

en timer på huset her hos oss, 

om de har lyst.   

Fra sykehus til Fontenehus 
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 Jeg vil belyse noen 

punkter om rettsikkerhet, med 

hensyn til hva jeg har opplevd i 

foregående rettsaker, spesielt 

med kontrollkommisjonen i Ro-

galand, og prinsippet om kon-

traksjon og prinsippet om be-

visumiddelbart, og en del andre 

tankevekkere med henhold til 

psykiatri. Kontrollkommisjonen 

som er første appelldomstol for 

mennesker underlagt tvang i 

Norge, har lagt til grunn doku-

menter i sakens anledning uten 

at jeg har blitt forespeilt doku-

mentene i rettsforhandlingene 

med kontrollkommisjonen, før 

etter å lest domsslutningen til 

Kontrollkommisjonen.  En slik 

rettspraksis strider mot legali-

tetsprinsippet, og forutsigbarhet 

i en rettsprosedyre. Det bryter 

også tvert med FNs prinsipper 

for en ”Fair trial” – rettferdig 

rettergang, beskrevet i Mennes-

kerettserklæringen, EMK, og 

konvensjonen for sosiale og 

politiske rettigheter (SP) og 

konvensjonen om økonomiske, 

sosiale og kulturelle rettigheter 

(ØSK). De to siste konvensjo-

nene er ofte omtalt som ”The 

Bill of Human Rights” fra 1966 

og ratifisert av Norge. 

 Det viktigste vernet den 

enkelte borger har, er rettssik-

kerheten. Denne skal ikke bare 

beskytte borgeren, men også 

sikre ham/henne de rettigheter 

han/hun har krav på etter loven. 

Legalitetsprinsippet er med på å 

sikre borgeren en stor grad av 

forutsigbarhet, idet borgeren 

aldri behøver å være på vakt 

mot overgrep eller avgjørelser 

som hun, ettersom det ikke fin-

nes grunnlag for dem i rettsreg-

lene, ikke forventer. Viktig er 

det også at borgeren føler en 

generell trygghet, sikres sin rett 

til eiendom og at hun/han kan 

være trygg på å «høste der hun/

han har sådd». Dersom noen 

urettmessig skulle komme til å 

forgripe seg på henne, ta fra 

henne noe hun eier eller stjele 

fortjenesten av hennes arbeid, 

kan hun være trygg på at retts-

håndheveren vil gripe inn og 

gjenopprette orden, hele tiden i 

henhold til rettsreglene, for mitt 

vedkommende retten til livet og 

forutsigbarhet til kontrollkom-

misjonen. 

 Jeg opplever tvangsme-

disinering og tvang som svært 

traumatiserende og tortur mot 

meg selv. Det fører til en tilvæ-

relse av frykt og tidlig død for 

hver injeksjon som jeg får ved 

tvangsmedisinering. Det er på-

vist en prematur mortalitet fra 

15 til 25 år for mennesker med 

en alvorlig sinnslidelse som tar 

anti psykotiske preparater. En 

så høy prematur mortalitet for 

mennesker underlagt tvangsme-

disinering, må det settes spørs-

målstegn med rettsikkerheten 

for sinnslidende i Norge, som 

en minoritetsgruppe. Dette er 

spesielt interessant mht. den 

makt som faglig ansvarlige til 

pasienten utøver mot enkelt in-

divider som motsetter seg be-

handling; og kontrollkommisjo-

nen som en del av den 

”dømmende makt” for oppføl-

ging for å påse at grunnleggen-

de rettsikkehetsprinsipper iva-

retas for pasienten. 

 Tvang, tvangsmedisine-

ring og romisolasjon 24/7 ved 

Stavanger universitetssykehus 

bryter meg raskt ned som men-

neske og påfører meg selv-

destruktive selvmordstanker. 

Jeg ser døden som eneste utvei 

fra tvangspsykiatrien og et iso-

lasjonshelvete. Til vanlig er jeg 

et livsglad menneske, som har 

livet foran seg. Det er først etter 

at jeg er underlagt  tvangsisole-

ring og tvangs behandling at jeg 

har fått slike selvdestruktive 

selvmordstanker. Jeg har bedt 

behandleren om samtale terapi 

med en psykoterapeut, for å 

bearbeide traumene, spesielt fra 

de tre siste tvangsinnleggelse-

ne. 

 I folkeretten er det be-

stemmelser som skal vareta 

rettssikkerheten, er nedfelt i 

Den europeiske menneskeretts-

konvensjon av 1950, og i Den 

internasjonale konvensjonen 

om sivile og politiske rettighe-

ter av 1966. Bestemmelser i 

den nasjonale lovgivning er 

gjerne basert på, eller søkt bragt 

i overensstemmelse med, be-

Tanker rundt rettsikkerhet  
Tekst: Thor Syvert 
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stemmelsene i disse og andre 

menneskerettskonvensjoner. 

Norge er også forpliktet av 

andre konvensjoner, spesielt 

torturkonvensjonen (CAT) 

og  konvensjonen for mennes-

ker med nedsatt fysisk og psy-

kisk funksjonsevne (CRPD). 

Formålet med CRPD konven-

sjonen, er at mennesker med 

fysiske og psykiske funksjons-

hemninger har retten til å nyte 

og ta del i de samme menneske-

rettene som alle andre. Det er å 

bemerke at det er ikke mulig å 

reservere seg mot objektet eller 

formålet til CRPD konvensjo-

nen, artikkel 46. 

 Rettssikkerheten ivare-

tas ved at følgende fire prinsip-

per legges til grunn ved gjen-

nomføring av selve rettssaken: 

 •       Prinsippet om kontradik-

sjon: At den tiltaltes rett til å 

vite hva han/hun er tiltalt for, å 

se alle bevis og relevante doku-

menter, å uttale seg, å hele tide 

kjenne motpartens anførsler og 

å kunne opponere mot disse. 

•       Prinsippet om bevisumid-

delbarhet: At parter og vitner 

skal forklare seg direkte for den 

dømmende rett og at andre be-

vis blir ført direkte for denne. 

At retten ikke skal legge vekt 

på andre forhold enn de umid-

delbare bevis. 

•       Prinsippet om uskyldspre-

sumpsjon: At enhver skal anses 

uskyldig inntil det motsatte er 

bevist. 

•       Prinsippet om muntlighet: 

At bevismateriale som skal 

fremføres for den dømmende 

rett har en overveiende muntlig 

form. At tekniske bevis skal 

forklares og beskrives muntlig. 

 Ved dom beskyttes ved-

kommende også av den materi-

elle rettssikkerhet, som sier at 

de beslutninger som retten tref-

fer, ikke kan stride mot Grunn-

loven, andre lover, eventuelle 

internasjonale konvensjoner 

som landet er forpliktet av, eller 

andre ulovfestede prinsipper. 

Dessuten skal den tiltalte være 

sikret likhet for loven. Ved-

kommende rase, etnisitet, 

kjønn, legning, funksjonshem-

ning og sosiale stilling skal ald-

ri være faktorer som på usaklig 

vis tillegges betydning ved 

dommerens avgjørelse. Histo-

risk sett kan vi stille spørsmål 

vedrørende psykiatriens forhold 

til menneskers etnisitet, leg-

ning, funksjonshemning og so-

siale stilling underlagt tvangs 

behandling i Norge. Vi kan med 

rette si at 80 prosent av den 

norske befolkningen lever et 

godt liv, til dels problemfritt, 

mens spesielt 10 prosent ikke 

har det spesielt godt her til 

lands, deriblant mennesker un-

derlagt tvangs behandling. Psy-

kiatrien er et tung grodd system 

som ikke lar seg lett endre. Det 

går tilbake til den tidlige mor-

gen i Leipzig, Tyskland 1879 

med Wilhelm Wundt, starten på 

moderne psykiatri. Historien 

har vist og pasientene har erfart 

en nedlatende holdning til men-

neskerettslige prinsipper og 

verdier. Alle er vi ulike på godt 

og ondt, men respekten for 

hverandre og de rettigheter til 

verd og integritet ble nedfelt i 

Menneskerettserklæringen, Ro-

ma 10nde desember 1948, et 

resultat av prosessen rundt opp-

gjøret/fredshandlingene etter 

annen verdenskrig og Hitler 

Tysklands nazisme.  

 Flere historikere mener 

at Hitlers terrorvelde ikke kun-

ne la seg gjennomføres uten 

med god hjelp fra tysk psykiatri 

og ideen bak ”Eugenics” – fol-

kemord - raseteorier.  De som 

først opplevde nazismens for-

følgelser var jøder, Romano 

folket, psykiatriske pasienter, 

homoseksuelle og politiske 

motstandere på venstresiden. 

Det var rundt 400 000 mennes-

ker med alvorlige psykiske li-

delser som ble offer for nazis-

men i Tyskland. Små barn av 

foreldre med psykiske lidelser 

ble tatt livet av med et morfin-

sjokk, og nazismen kalte det 

barmhjertighetsdrap. (Kilde: 

http://www.cchr.org/videos/age

-of-fear.html ) 

 Det var først etter nazis-

mens fall i Europa og annen 

verdenskrig at det ble fortgang i 

menneskerettigheter. Mennes-

kerettserklæringen gav oppha-

vet – ideen – tanken,  til at et-

hvert menneske har rett til selv 

og bestemme over eget liv, uav-

hengig av legning, tro og poli-

tisk ståsted, til beste for hver-

andre. Høydepunktet kom når 

Norge ratifiserte konvensjonen 

for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne både fysisk og 

http://www.cchr.org/videos/age-of-fear.html
http://www.cchr.org/videos/age-of-fear.html
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psykisk. Kort gjengitt stadfester 

konvensjonen at mennesker 

med nedsatt funksjonsevne skal 

få ta del i de samme menneske-

rettslige rettigheter som alle 

andre, stadfestet gjennom det 

overordnede organet FN. 

 Norges tradisjon som 

egen stat er ikke så gammel. 

Landet har vært underlagt både 

svensk og dansk styre i nesten 

500 år, før de fikk sin frihet. 

Grunnvolden for landet ble ned-

felt 17nde mai 1814 på Eids-

voll. Ideen med maktfordelings-

prinsippet er først og fremst 

knyttet til den franske filosofen 

og rettslærde Montesquieu, og 

de tre uavhengige makter/

maktfordelingsprinsippet er 

nedfelt i vår konstitusjon, Stor-

tinget – den lovgivende makt, 

Regjeringen – den utøvende 

makt, og Rettsvesenet – den 

dømmende makt. I 1748 formu-

lerte han maktfordelingsprinsip-

pet, som skulle sikre at stats-

makten ble delt på tre uavhengi-

ge organer: en lovgivende, en 

utøvende og en dømmende 

makt. Disse organene skulle 

være uavhengige av hverandre, 

og ingen skulle dominere over 

noen av de andre. Det var derfor 

viktig at de balanserte hverand-

re, gjennom adskilte myndig-

hetsområder og en helt klar 

oppgavefordeling dem i mel-

lom. 

 Norge har et dualistisk 

rettssystem, i motsetning til et 

monistisk rettssystem som våre 

naboland Danmark og Sverige 

er underlagt. Alt må lovfestes i 

et dualistisk rettssystem, selv de 

konvensjoner som landet ratifi-

serer, må lovfestes før de får 

virkning for landets borgere. 

Det er betenkelig, først og 

fremst fordi det oppstår dobbel-

tolkninger mellom lovteksten 

og konvensjonsteksten. I et mo-

nistisk rettssystem er en kon-

vensjon juridisk bindende fra 

den dagen den er ratifisert, som 

er i overensstemmelse med fol-

keretten og Wien konvensjonen 

(1980). Wien-konvensjonen om 

traktatretten er en konvensjon 

som regulerer inngåelse, end-

ring, tolking mv. av traktater i 

folkeretten (er en sedvanerett). 

Den danner sammen med FN-

pakten grunnvollen for det in-

ternasjonale samarbeidet. Norge 

har ikke underskrevet eller rati-

fisert noen av disse folkerettsli-

ge instrumentene. 

 Hva er uavhengighet? 

Dvs. en meddommer kan ikke 

ha familie, vennskapelige, øko-

nomiske eller jobbrelasjoner til 

noen av partene i saken. Jeg 

tenker spesielt på faglige med-

dommere i rettsaker, bør inneha 

en uavhengig rolle til offentlig 

norsk helsevesen, så lenge sta-

ten er motpart i saken. Det inne-

bærer også at vedkommende 

meddommers arbeidsgiver ikke 

kan ha kontraktfestete avtaler 

med norsk helsevesen, men ar-

beidsgiveren kan utføre helse-

tjenester for det offentlige hel-

sevesen. Det er også beklagelig 

og betenkelig at Helsedirektora-

tet innehar så mange roller i 

norsk helsepolitikk, som over-

ordnede organ for kontrollkom-

misjonene; utarbeidelse av for-

skrifter og tolkninger av lov-

tekstene innen helselovgivning-

en; utarbeidelse av prosess do-

kumentene til regjeringsadvoka-

ten i tvangssaker; overordnede 

organ til helsetilsynet i fylkene; 

overordnede organ generelt for 

sykehussektoren og profesjonel-

le behandlere. Det bryter tvert 

med den rettslærde filosofen 

Montesquieu ide og tanke bak 

maktfordelingsprinsippet for en 

konstitusjonell statsdannelse, 

som bygger på uavhengighet 

mellom lovgivende, utøvende 

og dømmende makt. 

 Jeg har gjort en del be-

traktninger rundt psykiatrisk 

behandling og rettsikkerheten til 

minoriteten ”alvorlig sinnsli-

dende i Norge”. De betrakt-

ninger som er gjort samsvarer 

ikke med sloganet ”Til felles-

skapets beste” eller ”Et helse-

vesen for alle”, som er ukjent i 

min livssituasjon. Hva som er 

best for meg er å komme fri fra 

tvang, tvangsmedisinering og få 

noen å snakke med om de trau-

mer som jeg har opplevd/påført 

under tvangsbehandling, før det 

utvikler seg til PTSD – post 

traumatisk stress lidelse. 

 

 

Takk for all god oppfølging 
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Vedlegg: 

  

United Nations Human Rights, Office 

of High Commissioner of Human 

Rights. 

”When a health carer becomes a tor-

turer, key report by the UN Special 

Rapporteur on torture”, Geneve 5 

Mars 2013. 

  

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/

Pages/DisplayNews.aspx?

LangID=E&NewsID=13073 

 

The Surprising Truth About 

Wheat, Carbs and Sugars – 

Your Brain´s Silent Killers. 

 

 Den amerikanske hjer-

nespesialisten David Perlmutter 

har skrevet en viktig bok om 

det han mener er det viktigste 

årsakene til Alzheimers syk-

dom: sukker og andre raffinerte 

karbohydrater kombinert med 

glutenholdige kornsorter som 

hvete, rug og bygg. Han anbe-

faler å erstatte karbohydrathol-

dig mat inkludert grovbrød og 

søt frukt, med fete, animalske 

produkter som inneholder rike-

lig med kolesterol og mettet 

fett. 

 Vi i vår tid er så utsatt 

for hjerte- og karsykdommer, 

diabetes, depresjoner, auto im-

mune sykdommer , kreft og 

demens – tilstander som nesten 

aldri forekommer blant jegere 

og sankere. At vi lever lenger 

enn slike folkegrupper, skyldes 

i hovedsak en drastisk reduk-

sjon i barnedødelighet og infek-

sjonssykdommer, ikke det at vi 

er genetisk endret de siste 40 

000 årene. Våre forgjengere 

spiste honning og søt frukt, 

men tilgangen var begrenset. 

Maten bestod (mest) av fett og 

protein, noe som var revolusjo-

nert fordelaktig fordi det ga 

hjernen tilgang på ketoner og at 

den ikke hadde behov for store 

mengder sukker (glukose) fra 

blodet. 

 Perlmutter anslår at våre 

forgjengeres kosthold innehold 

omkring 75 prosent av energien 

fra fett og 20 prosent fra pro-

tein, mens karbohydratene bi-

dro med omtrent 5 prosent. 

Dette står i sterk kontrast til 

kostholdet i dagens samfunn: 

Inntil 60 prosent kommer fra 

karbohydrater og resten forde-

les av fett og protein. Den store 

avhengigheten av karbohydra-

ter ligger bak ikke bare meta-

bolsk syndrom som inkluderer 

fedme, høyt blodtrykk og dia-

betes type 2, men også det som 

nyere forskning kaller diabetes 

type 3, som rammer hjernen i 

form av Alzheimers sykdom. 

Tilstanden skyldes trolig insu-

linresistens, inkludert i hjernen, 

noe som gjør bukspyttkjertelen 

pøser ut mer insulin. Insulin 

forårsaker belegg i hjernen av 

proteiner som ødelegger hjerne-

cellene. 

 En annen viktig faktor 

som ødelegger hjernen, er glu-

ten. Perlmutter anslår at 40 pro-

sent av oss ikke klarer å bryte 

gluten ned til bare aminosyrer, 

mens de resterende klarer dette 

i varierende grad. Selv om de 

ikke har problemer med å for-

døye gluten eller hvor tester 

ikke viser glutenfølsomhet i 

tarmen, kan det likevel også 

ramme hjernen. Gluten kan 

være årsak til hodepine og mig-

rene, Tourettes syndrom, epi-

leptiske anfall, søvnløshet, 

angst, AD/HD, depresjoner, 

Parkinsons sykdom, Alzhei-

mers sykdom, amyotrofisk late-

ralsklerose (ALS) og andre 

nevrologiske tilstander. 

Les mer i vedlegget, ”Sukker 

og gluten ødelegger hjernen”. 

Bokomtale i Helsemagasinet, 

Vitenskap og fornuft, nr. 3 

2014, 5 årgang, s 84-85 

 

#1 New York Times Bestsellers 

”An innovative approach to 

our most fragile organ” – Meh-

met Oz, MD  

Bokomtale, ”Grain and Brain”  
Tekst: Thor Syvert 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=13073
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=13073
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=13073
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Bak Låste Dører 

Jeg har alltid vært alene. 

Jeg var den jenta som befant 

seg et i hjørne, og satt der i hele 

storefri. Jeg har aldri vist hvor-

dan jeg skal oppføre meg bland 

andre, og har aldri klart å være 

sosial. Når jeg var mindre ble 

jeg mye låst inn på rommet 

mitt, som straff. Jeg kunne bli 

sittende der inne i timevis, ing-

en ville slippe meg ut. Etter-

hvert fant jeg ut hvordan man 

kom seg ut av rommet, men det 

tok ikke lang tid før jeg ble 

slengt tilbake. Etterhvert utvik-

let det seg til å bli at jeg låste 

meg inne for å unngå hva som 

var på utsiden. All kranglingen, 

skrikingen, volden. Det var den 

eneste måte jeg kunne rømme 

vekk. Jeg løp opp på rommet 

mitt og låste døra bak meg, satt 

meg ned på gulvet og satt på 

musikk så jeg kunne overdøve 

hva som skjedde på utsiden. 

Rommet mitt, bak den låste dø-

ra, er det tryggeste stede jeg 

kan være helt siden da. Hvis 

jeg ikke vil se folk, behøver jeg 

ikke å åpne, og folk kan ikke 

komme inn å forstyrre eller ta 

ut ting på meg. Mange samtaler 

hjemme foregikk gjennom en 

låst dør. 

 Selv om den låste døren 

hjalp da (og forså vidt nå), er 

det den største grunnen til at 

jeg ikke klarer å være sosial. 

Jeg har ingen anelse om hvor-

dan man skal holde en samtale i 

gang, hvem som jeg skal ta 

kontakt med, hva som blir for 

mye osv. Jeg har for det meste 

av livet mitt vert alene, og det 

er rart å plutselig måtte være 

sosial. Så selv når jeg ble eldre, 

var jeg den som satt alene i 

storefri, selv i en alder av 20 år.  

Tekst & Foto: Karianne 
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MJELLE.  

 

Æ lengta ofte utover te Mjelle. 

Når vinter'n kommer krypan kald og kvit. 

Førr stranda ligg så stilt oppunder fjellet. 

Og anna folk tar sjelden turen dit. 

Der kan æ gå og drøm mæ bort aleina. 

Om tie som førr alltid e førrbi. 

Der kan æ finn mæ rare skjell og steina. 

Kver og en et støkke poesi. 

 

Og sanda e så mjuk og fin på Mjelle. 

Som balsam førr en bygutts såre bein. 

Selja lyse grønn i ly av fjellet. 

Og lufta e så velsigna rein. 

Der kan æ ligg og mys mot Lofotveggen. 

Som heng lengst nord i havet lyseblå. 

Der lar æ myggan sug sæ mætt på leggen. 

Du må ha vært der førr å kunn førrstå. 

 

Og sjøl når nordavinden slår sæ vrang på 

Mjelle. 

Så gjer det sjælefred og helsebot. 

Førr småbekkan som stupe blindt fra fjellet. 

De landa alltid trygt ved fjellets fot. 

Og bølgan som bryt brått oppetter stranda. 

De trekk sæ stilt tebake kver en gang. 

Ja, Mjelle e førrskjellig fra alt anna. 

Sjøl kråkeskrikan har en vennlig klang. 

 

Hvis alle hadde funne sæ et Mjelle. 

Ei stille strand som fylte dem med fred. 

Der de kunn sett sæ ned i ly av fjellet. 

Og tenk igjennom tingan en gang te. 

Da hadde kanskje verden vært en anna. 

Og sinte rop blitt overdøvd av sang. 

Førr bølgan som bryt brått oppetter stranda. 

De trekk sæ stilt tebake kver en gang. 

 

 - Tekst og musikk av: Terje Nilsen 

Dikt 
Foto: Alf-Hugo Nygård. 
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Vi trenger deg som støttespiller 

 Fontenehuset i Stavanger har 

omtrent 260 medlemmer og 4 ansatte, 

og er en stiftelse som drives mennes-

ker med nedsatte psykososiale funk-

sjonsemner og avhenger av støtte både 

fra offentlige etater, bedrifter og pri-

vatpersoner. For å gi et best mulig 

tilbud til våre medlemmer, utvide akti-

vitetene og kurstilbudet på huset trengs 

økonomiske midler. Det er da vi treng-

er din støtte. Ta en tur innom og ring 

oss gjerne og avtal om å få en omvis-

ning, lær mer om Fontenehuset model-

len og hva vi driver med på Fontene-

huset i Stavanger (tlf. 51 53 53 93). Bli 

støttemedlem i dag, og hver med på å 

gjøre en forskjell i hverdagen for oss 

på Fontenehuset i Stavanger.  

 Individuelt medlemskap 250 

kr, bedrifts-/foreningsmedlemskap 

1 500 kr, eller gi et valgfritt beløp. 

Som støttemedlem mottar du med-

lemsbladet – Fontenenytt 4 ganger i 

året. Bedrifter/foreninger som har utvi-

det støttemedlemskap mottar 3 ek-

semplarer hver gang. Merk innbeta-

lingen din med navn og adresse. Husk 

at beløp over 500 kr og inntil 12 000 er 

fradragsberettiget, om du oppgir orga-

nisjons-/personnummer. 

 Tilskudd/gave? Vi er alltid 

glade og takknemlige for tilskudd fra 

våre givere, og minner om at vi også 

trenger økonomiske støtte til driftsut-

gifter som husleie, telefon, strøm og 

personalutgifter.  

 For den som ønsker det kan 

gi grasrotandelen til oss fra Norsk Tip-

ping? Dersom du velger å støtte oss vil 

Norsk Tipping gi 5 % av innsatsen til 

Fontenehuset i Stavanger. Du kan re-

gistrere deg via internett eller SMS. 

Send SMS til 2020 (gratis) med mel-

dingen: Grasrotandelen 971338709. Ta 

eventuelt strekkoden til over til kom-

misjonæren når du spiller, eller oppgi 

organisasjonsnummeret vårt, 

971338709. 

Fontenehusets kontonummer: 

9685.05.50481 

Vi takker våre støttespillere      

Stavanger Vest 

Støttemedlemmer 

 Fontenehusets kontonr:   9685.05.50481 


