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Kjærte forsamling 

Dette er en stor dag i Fekjær sin historie. En ny bok om psykiatrien lanseres. Jeg er glad for at 

statssekretær Rønning-Arnesen sa ja til å foreta den offisielle lansering av boka. Takk for du kommer 

til oss i dag fra en hektisk hverdag i departementet! 

Først vil jeg takke styret i Stiftelsen Fekjær for at dere gir ut ny bok – en bok som har fokus på 

brukerens stemme. Takk for at du Ivar Brynildsen sa ja til å skrive boka. Du har etter min forståelse 

gjort dette på en glimrende måte. Du har levd deg inn i “margen” og identiteten til Fekjær. Du har 

profesjonelt latt deg vandre inn i psykiatriens verden. Det er krevende, men du har virkelig latt deg 

rive med og formidle brukerens og psykiatriens stemme på en følsom og empatisk måte. Takk også 

til Tor Stenersen, som har formidlet Fekjær og psykiatrien gjennom en stor fotokunst. 

 En stor takk til dere brukere som ga et ærlig intervju. Det skal mot og styrke til å fortelle og bli 

gjengitt i en bok om sine innerste tanker, følelser og handlinger, gjerne i en depressiv eller ekstrem 

sårbar periode i livet. Uten din klare stemme ville ikke boka blitt så verdifull. 

Fekjær var 50 år som institusjon i 2021. Faglighet, hardt arbeid og ærlighet har gjennom alle år vært 

selve fundamentet til Fekjær. Jeg vil i dag takke alle kloke flotte pasienter som gjennom 50 år har 

deltatt i videreutvikling av Fekjær gjennom evaluering, aktiv brukermedvirkning, gitt ris og ros til 

behandlingsopplegg. Takk alle medarbeiderne som gjennom 50 år har vært i psykiatriens tjeneste.  

Fekjærs verdier står støtt etter 50 år. Verdiene er forankret i faglighet, men også gjennom deltagelse 

og utvikling. Fekjær skal videre! Vi skal følge med i psykiatrisk fagutvikling nasjonalt og 

internasjonalt. Vi skal gi gode spesialisthelsetjenester til målgruppen samfunnet har bruk for. Fekjær 

er til for samfunnet og ikke motsatt.  

Jeg har stor tro på Fekjær. Vi rekrutterer godt fagfolk som innehar den beste kompetanse som finnes 

i Norge. Aldri har vi hatt så mange gode fagfolk og spesialister som i dag. Takk for at dere jobber ved 

Fekjær! To av våre psykologer spesialiserer seg til å bli psykologspesialist i Fekjærs regi. En dyktig 

ansatt spesialist i allmennmedisin begynner snart som LIS for å bli psykiater i Fekjærs regi. Fem av 

våre sykepleiere/sosionomer tar nå videreutdanning i psykisk helsearbeid. En dyktig sosionom 

begynner nå på PhD. Fekjær stimulerer sine ansatte til å bli spesialister. Fagutvikling ligger solid 

forankret i Fekjær sitt verdigrunnlag. Slik skal det være også i framtida! 

Jeg vil takke vår oppdragsgiver HSØ RHF. Vi samarbeider profesjonelt og godt. Takk til dere politikere 

kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt. Fekjær er tuftet på ærlighet og klar tale. Politikere på 

alle nivå har gjennom 50 år sett verdien i den behandling vi gir. Fekjær har aldri vært tuftet på noe 

politisk retning, noe vi ikke skal være i framtida. Fekjær skal tuftes på psykiatriens faglig anerkjente 

verdier og kunnskap. 

Kjære venner av Fekjær. Ta med dere en bok som en gave fra Fekjær. Jeg håper dere finner mye 

interessant stoff i boka. Alle ansatte vil få boka. Det samme vil nåværende og nye pasienter i årene 

som kommer. Våre samarbeidspartnere vil selvsagt få en bok som gave. Boka vil også være til salgs i 

vår resepsjon, på vår nettside: fekjær.no, i noen forretninger og på lokale bibliotek.  

Mitt håp er at boka vil være et positivt bidrag i psykiatrien. 

Elling Fekjær 


