
 1 

Begrunnelse for utdeling av  
 

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern – 2013. 
 

Bakgrunn: 
Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling 
innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter 
settes til side. ”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å 
rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. 
Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for 
mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i 
behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har 
utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for 
tolvte gang i år. 
 
Årets prisvinner er en rollemodell som var tidlig ute med å dele sine erfaringer med tvang, 
krenkelser og erfarte opplevelser kategorisert som psykiske lidelser. Prisvinneren har benyttet 
seg av de fleste media for å spre erfaringskunnskap, og vært en tydelig og viktig stemme innen 
psykisk helse og psykisk helsevern. Over flere årtier har prisvinneren vært med å utvide 
forståelsen av disse begrepene gjennom erfarings- og kunnskapsformidling. Vedkommende står 
åpent frem og er ikke redd for å uttrykke klare holdninger og meninger, og sprer kunnskapen om 
hva som kan hjelpe i en livskrise. Prisvinneren har også i stor grad fortalt om de sårbare, 
skambelagte og stigmatiserte opplevelsene tvang og overgrep har medført, og arbeider modig, 
engasjert og helhjertet for å bedre forholdene som er i dag. 
 
Årets prisvinner stiller opp der vedkommende kan uten at det er pengene eller reisevei som avgjør. 
Prisvinneren har i mange år arbeidet for å fremme erfaringsperspektivet og å stå på får en bedre 
forståelse av psykisk helse og påvirke utviklingen av psykisk helsearbeid. Hun er alltid tilgjengelig 
for svar på de mange spørsmål som reises i psykisk helsefeltet. Hun har en stødig kurs mot et 
bedre samfunn, gjennom hardt arbeid og mye kunnskap og lang arbeidskarriere som 
erfaringsformidler om ellers så tabubelagte og uutalte temaer. Hun har bidratt med utallige 
prosjekter over de siste årene. Et av hennes siste prosjekter var boken "Drøm i våken 
tilstand"(2013) i samarbeid med Gunn Helen Kristiansen. Årets prisvinner var den som dro det hele 
i gang på grunnlag av at hun så et sterkt behov for at egne og andres erfaringer med 
psykoselignende opplevelser kom frem i lyset. 
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Styret for fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern: 

 
 
 
 
 
 
Bengt Karlsson       Inger Beate Larsen 
 
 
 
Anders J. W. Andersen      Victoria Ibabao 
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