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Nei, Arild Karlsen, jeg skammer meg ikke!
Tor Visnes – Redaktør av SOR Rapport

I lederen i Rapport nr 3-2003 tok undertegnede avstand fra at
Jens Skår, som er utdannet psykolog, men av Statens helsetilsyn
fratatt psykologlisensen, har praktisert metoder som inkluderer
bruk av ulovlig tvang.
I Rapport nr 4/5-2003 går psykologArild Karlsen til frontal-

angrep på undertegnede med utgangspunkt i at jeg tok avstand
fra Jens Skårs ulovlige praksis.
Arild Karlsens angrep på undertegnede lar jeg ligge. De har

ingenting med saken å gjøre. Jeg har da heller ikke i min leder
gitt personlige karakteristikker av Jens Skår, men har tatt av-
stand fra hans praksis.
Det er godt mulig at Jens Skår i sin praksis også bruker

lovlige og anerkjente metoder, men det er ikke det som er
tema her.
Det viktige for undertegnede både som privatperson, som

meningsberettiget samfunnsborger og som redaktør av et fag-
tidsskrift er å fremholde at det ikke er enkeltpersoner eller enk-
elte fagmiljøer som kan avgjøre hva som er forsvarlig i hen-
hold til moral, etikk eller lov.
En slik avgjørelse er faktisk et samfunnsmessig anliggende.

Lovgiver og domstoler avgjør slike spørsmål.

Så kan man – og bør man – utfordre lovgivende og dømm-
ende myndighet. Det har mange medisinere, psykologer og
andre gjort opp gjennom historien.
De som har vunnet frem har bygget sine utfordringer på solid

vitenskapelig dokumentasjon av virkningen av sine metoder.
Skår har i mer enn ti år vært utfordret til å fremlegge viten-

skapelig dokumentasjon for metodenes virkninger.
I følge en artikkel av professor dr. psychol Willy Tore Mørch

og høgskolelektor, psykologispesialist Leif Hugo Stubrud i
Dagbladet den 10. juni i år foreligger slik dokumentasjon ikke.
Om det var gitt vitenskapelig dokumentasjon for virkningene,

skulle det i tillegg ha foreligget dokumentasjon for at metoden
er akseptert i vår kultur, for at den samsvarer med allmenn
rettsoppfatning, for at den ikke påfører andre noe ondt, for at
bivirkningene er ubetydelige og for at den er allment akseptert
i fagmiljøene, før man kunne si at det finnes en reell utfordring
med hensyn til lovligheten.
Kjensgjerningene taler for seg – i Jens Skårs tilfelle er ingen

av de aktuelle faktorene til stede og det er fastslått av retten at
metodikken er ulovlig.

Er det såmulig å ta annet enn avstand fra bruken av slikemetoder?

SETT AV TID I NESTE ÅRS KALENDER!

STIFTELSEN SOR
Samordningsrådet for arbeid med utviklingshemmede arrangerer

Fagdager i Bergen, for alle med
interesse for arbeid med utviklingshemmede

22.–23. april 2004 på Bergen Kongress Senter

Tema:

Omsorgskultur
forståelsesramme – verdivalg – ideologi

Foredragsholdere:
De vi vet kommer: Professor Frank Aarebrot, UiB – Vernepleier Helene Myklebustad – Vernepleier Sigve Sjursæther –
Høgskolelektor Helge Folkestad, HiB – fagkonsulent: psykolog Helga Brun Hennum, ULOBA

I tillegg har vi et godt håp om at følgende kommer: Forsker Birgit Kirkebæk – Direktør Gunnar Dehli, Signo – Professor
Johans Tveit Sandvin, Nordlandsforskning


