SØKER KANDIDATER: Hvem skal få Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern?
Priskomiteen – her representert ved Inger Beate Larsen og Anders J. W. Andersen ved
Universitetet i Agder – søker begrunnede nominasjoner. Foto: Esben Esther Pirelli Benestad.

Søker kandidater til
Ytringsfrihetsprisen
Ytringsfrihetsprisen er et viktig ledd i å fremme fri ytring i psykisk
helsevern. Nå søker stiftelsen bak prisen verdige kandidater for året 2016.
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Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern ble etablert i 2001, med
professor Inger Beate Larsen, professor Bengt Karlsson og førsteamanuensis Anders J. W.
Andersen som initiativtakere. Siden 2002 har stiftelsen delt ut 14 priser til personer som alle
har vært modige nok til å ytre seg om forbedringsområder i psykisk helsevern.
Hensikten med Ytringsfrihetsprisen er å fremme ytringsfrihet og løfte frem personer,
institusjoner og organisasjoner som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere
retten til fri ytring om viktige tema. I tillegg til heder og ære inkluderer Ytringsfrihetsprisen et
beløp på 10 000 kroner til vinneren.
Begrunnede forslag til kandidater sendes Inger Beate Larsen på e-post inger.b.larsen@uia.no
innen 1. februar 2017. Prisen blir utdelt under Skuddårsseminaret på Høgskolen i SørøstNorge tirsdag den 28. februar 2017.
En hyllest til de modige
Inger Beate Larsen er i dag styremedlem i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen
psykisk helsevern, og mener at det har stor betydning at de deler ut denne prisen årlig: – Det
skjer fremdeles krenkelser, til og med overgrep, i psykisk helsevern i Norge. Ved å dele ut
denne prisen hvert år sørger vi for at dette ikke blir glemt, sier Larsen til Psykologisk.no.
– De tidligere prisvinnerne har til felles at de alle har vært modige nok til å si ifra om
kritikkverdige forhold i psykisk helsevern.
I 2002 ble lederen av bruker- og interesseorganisasjonen We Shall Overcome, Tormod Bakke,
tildelt den aller første prisen. – Dette var blant annet fordi han deltok i Folkeaksjonen mot
TV-aksjonen i 1992, der han bidro til å skape debatt omkring grunnvilkårene til pasienter
i psykisk helsevern, sier Inger Beate Larsen.
Sa ifra om omfattende bruk av tvang
I fjor var det hjelpepleier og erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen som fikk
utmerkelsen for å ha «vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter
i psykisk helsevern» i mange år.
I 2015 arbeidet hun som erfaringskonsulent i Psykiatrisk divisjon ved Sykehuset i Stavanger.
Hun ytret seg da om kritikkverdig tvangsbruk på egen arbeidsplass. Etter at hun varslet til
tilsynsmyndighetene, ble det satt i gang en underskriftskampanje mot henne, der over 80 av
hennes kolleger underskrev. Dette førte til at Frahm Jensen sa opp sin stilling. Hun ville ikke
la arbeidsgivers føringer om ytringer i gå utover pasienter.
– Ytringsfrihetsprisen setter nettopp ytringsfrihet på dagsorden. Det er en svært viktig pris
fordi psykisk helsevern er et såpass lukket system, sier Målfrid J. Frahm Jensen til
Psykologisk.no.
Gir motivasjon til å ytre seg
På spørsmål om hva prisen har betydd for henne, svarer hun at den har motivert henne til
å fortsette å ytre seg de gangene dette kan være utslagsgivende for at noen får bedre hjelp.

– Når jeg kan bidra på denne måten, enten det er til terapi eller i klagegang, at en far eller mor
blir hørt, så gjør jeg det. Oppdager jeg urett og urettmessig bruk av tvang, så sier jeg ifra, sier
Målfrid J. Frahm Jensen.
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2015: Målfrid Frahm Jensen
2014: Silje Benedicte Stiftelsen
2013: Siv Helen Rydheim
2012: Berit Bryn-Jensen
2011: Hvite ørn/Jan-Magne Sørensen og Trond F. Aarre, psykiater
2010: Hege Orefellen
2009: Gro Hillestad Thune
2008: Sigrun Tømmerås
2007: Ragnhild Storstein Spilker
2006: Mette Ellingsdalen
2005: Tayyab M. Choudri og Ann Kristin Fiskerud
2004: Arnhild Lauveng
2003: Mental Helse Norge
2002: Tormod Bakke

Du kan lese mer om de tidligere tildelingene på nettsiden til Ytringsfrihetsprisen.

