Rapport fra Amaliedagene 2021
Etter et års avbrekk fra Amaliedagene grunnet pandemien kunne vi i år gjennomføre
Amaliedagene med begrenset antall plasser i kombinasjon med strømming. Årets
arrangement foregikk i Wergelandssalen på Litteraturhuset i Oslo. Vi hadde mellom 30 og 60
besøkende hver dag i tillegg til mange deltakere via strømming.
Amaliedagene har vært et årlig arrangement siden 1999. Konferansen er en psykisk helsefestival arrangert av flere brukerorganisasjoner hvor fagfolk og folk med egenerfaring møtes
for å snakke om aktuelle temaer innen psykisk helse.
I år kunne vi by på både boklansering, filmpremiere, live podkastinnspilling, panelsamtale
samt en rekke foredrag og flere filmfremvisninger.

Tormod Klovning holdt årets åpningstale

Premiere av kortfilmen «Akt» presentert
av Eirik Tveiten, Kent Johansson og JohnTore Eid

Halvor Torp fra Hvite Ørn fortalte om
foreningens Recoverykurs

Dorrit Cato Christensen snakket om boken
hennes «Kære Luise»

Ingrid J. Vaalund snakket om temaet
suicidalitet gjennom foredraget «Hvordan
snakke om det som ikke har ord»

Ane-Martha Tamnes Hansgård presenterte
filmprosjektet «Diagnonsense»

Vegard Høgli holdt sin presentasjon om
«The Power, Threat, Meaning Framework».
Et alternativ til dagens diagnoser

Advokat Stine Moen holdt sitt foredrag om
juss og tvangspsykiatri

Mette Ellingsdalen fortalte om arbeidet
med å lansere et nytt nettsted:
«Rettigheteripsykiatrien.no» hvor man kan
finne enkel og tilgjengelig informasjon om
rettigheter, med både erfaringsbasert og
formell kunnskap

Live podkast-innspilling med «Birgit inviterer», en samtale mellom Birgit Valla og Odd
Volden.

Tormod H. Gjedrem og Corinna Balavoine fortalte om Camphill: Landsbyer med plass til alle.

Visning av filmen «Forelska i galskap» etterfulgt av samtale mellom regissør Melanie Ekholdt
og Ingrid J. Vaalund. Hovedpersonen Michael Kildal deltok i samtalen via nett.

Filmen «Mikrofonen i øredobben» av
Merete Nesset. Ann-Rita Gjertzen
presenterte filmen.

Søndagens program startet med en minnegudstjeneste i Ris kirke etterfulgt av en
minnemarkering ved «Skammens grav»

Bokbad med forfatter Målfrid J.
Frahm Jensen og Styrk Fjærtoft
om boka «Varsling, med
utgangspunkt i helsetjenesten»

Panelsamtale om medisinfrie akuttilbud, med fokus på muligheter og løsninger.
Panel: Lars Lien, Anders Wenneberg, Inger-Mari Eidsvik, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
og Ole Andreas Underland. Samtalen ble ledet av Olav Nyttingnes.

WSO – We Shall Overcome er hovedarrangør for Amaliedagene. I 2021 var medarrangører
LMSO – Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Hvite Ørn Oslo og Akershus og Aurora
Støtteforening.
Arrangementskomiteen har bestått av Gunn Helen Kristiansen (Aurora), Jan-Magne
Tordenhjerte Sørensen (Hvite Ørn), Ingrid Johanne Vaalund (LMSO), Haakon Sandøy (WSO)
og Grete Johnsen (WSO)
Amaliedagene er støttet økonomisk av Oslo kommune gjennom tilskudd til WSO Oslo og
Viken. Arrangementene er gratis og åpne for alle.

Webside: https://amaliedagene.no/
Epost: amaliedagene@wso.no

