
Skammer du deg?
Av psykolog Arild Karlsen

Tor Visnes, du utnytter utviklingshemmede til å fremheve din egen moralske fortreffelighet! Jeg viser til din leder i SOR
RAPPORT nr. 3 – 2003. Som sakkyndig i den rettssaken som nylig er ført i Sandnes tingrett, fikk jeg innsyn i en del fakta som
du enten underslår eller er ukjent med. Din ekle avstandstaken til Skårs praksis slynges ut, uten at vi får vite et eneste argument
for hvordan det har seg at akkurat du forvalter sannheten.
Spesialist i klinisk psykologi, Jens E. Skår, påtok seg å veilede en kvinnelig institusjonspsykolog som jobbet med en meget

vanskelig klient. Klienten kommer reimbundet på hender og føtter inne på sinnssykehuset, og Jens E. Skår viser psykologen og
de ansatte hvordan det er mulig å fri klienten fra reimene. Skår vet at denne klienten betraktes som livsfarlig og aggressiv. Det å
la han gå uten reimer og bo i en vanlig bolig er utelukket av institusjonens behandlingsansvarlige. Selvfølgelig var sinnssyke-
husets beltebruk, isolasjon og reimbruk ulovlig, men bryr du deg noe om dette? Svaret er NEI!
Det virker som du kritikkløst har skrevet av Dagbladets kyniske og tabloide løgner for å gjøre deg selv interessant. Dagbladet

fusket ved å klippe ut stillbilder av et klientoffer som ble knuget ned av Jens E. Skår. Sandnes tingrett så på alle bevisene og
tilkjente ikke «offeret» fem øre i erstatning. At offeret trekkes ned i gulvet av psykologen er en billedfiksjon. Sandnes tingrett lot
seg ikke lure av Dagbladets billedbruk, for Dagbladleserne ser ikke at offeret vrir seg ned. Retten ser også at offeret er svært
voldelig på videoen. Samtlige vitner fortalte også at klienten var voldelig. Retten grøsset trolig da den hørte at «offeret», uten å
være provosert, sparket et menneske i ansiktet så «blodet sprutet oppetter veggen og bortover taket».
Du later som om du har et viktig etisk poeng ved å hevde at «Jens E. Skår og hans proselytter mener at målet – virkningen av

«behandlingen» – rettferdiggjør bruk av tvang.» Fortell oss som jobber med aggressive og livsfarlige klienter hvordan tvang skal
kunne rettferdiggjøres. Skal sinnssykehusets ineffektive tvang rettferdiggjøres, mens Jens E. Skårs meget skånsomme metoder
ikke skal rettferdiggjøres fordi de er effektive?
Jeg mener at du er til stor skade for utviklingshemmede som med atferdsterapeutiske teknikker kunne hjelpes til å leve et

relativt fritt og godt liv. Jeg mener at du er direkte farlig for de ofrene som må utsettes for livsfarlige klienter. Oppsøk foreldrene
til de småbarna som denne klienten har ødelagt. Fortell foreldrene om din «etikk». Selv under psykiatriens mest harde, men
dessverre ineffektive tvangsregime, så klarte denne klienten å skade både barn, institusjonens kvinnelige psykolog og sine plei-
ere. Vet du forresten at denne klienten er blitt utsatt for alle mulige typer giftstoffer som psykiatrien frekt kaller legemidler?
Kjenner du til alle de behandlingsforsøkene denne stakkars klienten har vært igjennom? Tror du ingen har prøvd å bruke belønn-
inger i fleng for å få klienten til å bli snill og god?
Dine bøker vitner om at du ikke har peiling på hvor mange ulike situasjoner og konsekvenser som er relatert til avvikende atferd.

Den som mangler slik kunnskap kan med de aller beste forsetter dessverre kunne forme farligere og farligere atferd. Hvor innbiller
du deg at avvikende atferd kommer fra? Tror du at den kommer innenifra? Hvor innbiller du deg at Jens E. Skårs atferd kommer fra?
Kommer den innenifra hans «fordervede umenneskelighet»? Du har kastet slike ekle ord mot en meget anstendig og kunnskapsrik
fagperson. Fikk du en god følelse av å gjøre det? Jeg vil vite om du er i stand til å skamme deg over hva du har skrevet!
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Det nordiske forskningsnettverket om
funksjonshemning ble etablert ved en kon-
feranse i Fredrikshavn i Danmark i 1997.
Det tidligere nettverket for forskning om
utviklingshemning i Norden (FUN) ble da
nedlagt til fordel for det nye nettverket med
et bredere fokus på funksjonshemning.
Etter hvert som interessen for dette feltet
har økt, har vi et flerfaglig nettverk for sos-
ial forskning som omfatter mange forskere
i Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige. (www.nndr.dk/). Norske med-
lemmer i styret er pt Kristjana Kristiansen
(NTNU) og Britt Lillestø (Høgskolen i
Bodø).

Tidsskrift
Nettverket står for utgivelsen av forsk-
ningstidsskriftet Scandinavian Journal of
Disability Research (SJDR). Jan Tøssebro
ved NTNU er for tiden redaktør, og tids-
skriftet utkommer nå med tre nummer i
året. Interesserte kan laste ned «abstracts»
fra artiklene som er utgitt ved å gå inn på
nett-siden:
http://www.skur.no/sjdr/download.htm

Nordisk forsknings-
konferanseseptember 2003
I tillegg til tidsskriftet arrangerer nettverket
konferanser som både er en mulighet for

forskere å presentere sitt arbeid, og som er
et utgangspunkt for nordisk og internasjon-
alt samarbeid. Til nå har det vært tale om
en årlig nordisk konferanse hvor arbeids-
og presentasjonsspråket er engelsk. Fram-
over blir det en nordiske konferanse hvert
annet år og plass til nasjonale konferanser
på de nasjonale språk i mellom-året. Den
neste nordiske konferansen er lagt til Oslo
og planlegges for 14–16 april 2005.

Interesserte kan allerede nå merke seg
web-siden http://sell.hil.no/nndr2005.

Det arbeides i de ulike land nå med å kon-
solidere de nasjonale nettverk.

«Nordic Network on Disability Research»



Den 7ende nordiske konferanse ble avholdt
ved Universitetet i Jyväskilä, Finland
18–20 september 2003. 104 deltakere kom,
hovedsakelig fra de nordiske land – men
også deltakere fra Australia, Ghana, Japan,
Nigeria, Storbritannia og Sør-Afrika. I til-
legg til plenar-forelesninger var det i løpet
av konferansen 18 parallell-sesjoner med i
alt 62 andre presentasjoner. Interesserte vil
finne «abstracts» og kontaktadresser til
presentatørene på:
http://www.cc.jyu.fi/~vamtutk/NNDR
2003/SESSIOT.htm.
Selv om dette nettverket og konferansen
favner videre i sitt fokus enn det som har
med utviklingshemning å gjøre, er det
mange av forskerene som har interessert
seg for tema og problemstillinger som vil
interessere SOR-Rapports lesere. Jeg skal
kort gi noen eksempler:
Kristjana Kristiansen (NTNU) og

Gwynnyth Llewwellyn (U. of Sydney) pre-
senterte en undersøkelse om aldring basert
på intervju med eldre kvinner med utvikl-

ingshemning. Det var slående at disse
kvinnene gav uttrykk for å klare seg i alder-
dommen, men ikke kunne svare noe videre
på spørsmål om framtiden, verken om be-
kymringer eller om planer,ambisjoner eller
drømmer. Råd til yngre kvinner med utvikl-
ingshemning var også vanskelig for dem å
artikulere.
Terje Olsen (Nordlandsforskning) rede-

gjorde for sin undersøkelse om utviklings-
hemmedes fortellinger om arbeid, hva de
vektla om sin arbeidsplass, hvordan de
verdsatte sitt arbeidet, og hvordan de opp-
levde seg verdsatt gjennom arbeidet. (In-
teresserte kan også se hans rapport på
norsk ved å klikke:
http://www.nordlandsforskning.no/upload/
docs/Rapport_12_03.pdf ).
Tua Nummelin (FAMR – den finske foren-
ingen for utviklingshemning) presenterte et
2-årig steg-for-steg program for evaluering
og kvalitetsutvikling i bo-tjenester til per-
soner med utviklingshemning. På svensk
heter prosjektet «Låt kraftresurserna få

effekt».
Yoshihiro Suzuki (Oita University, Japan)

presenterte en analyse av danske, finske,
norske og svenske boliger for utviklings-
hemmede. i abstractet skriver han at stand-
arden på nordiske gruppeboliger er høy og
kan tjene som eksempler ellers i verden.
Han hadde besøkt boliger 15 ulike steder i
Norden, og analyserte dem med blikk på
hvor mye plass man har, forholdet mellom
privat og felles areal, hvorvidt inngang var
direkte eller indirekte utefra, grad av kol-
lektivitet i hverdagslivet. Selv om under-
søkelsen ikke kan antas å være representa-
tiv for de ulike landene, antydet han at man
i Norge og Sverige mest la vekt på det
individuelle, mens man i Danmark var mer
kollektiv og at Finland ennå var preget av
institusjoner.
Det fører selvsagt for langt å referere

hele programmet – interesserte henvises til
å se «abstracts» på web-sidene som er
nevnt her.

-hfo
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