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Debattert

Skole og helse
Direkte billig forebygging Det er vanskelig å se at en kommune kan tilby noen mer
direkte og billigere helseforebygging enn
skolehelse. En helsesøster som er til stede
på skolen er en enestående og effektiv
måte å fange opp barn og unge
Karianne Braathen i Drammens tidende 7. juni

•

På mitt spørsmål om det i samtalene lå noen antydning om overgrep,
svarte Grevbo: – Absolutt ikke. Slike ting … Jeg fikk ingen tanker i den
retning, selv om jeg er ganske trenet i å høre også på ting som ikke ble
sagt. Så var det for meg helt umulig å få sånne assosiasjoner i løpet av
samtalen.

Utilstrekkelig hjelp Når min 16 år gamle
venninne på videregående sier at hun føler
seg rusa på vei til skolen fordi hun går på
sterke antidepressiva, men ikke får tilstrekkelig psykologhjelp, er det noe alvorlig galt
med systemet.
Amalie Henriksen debatterer i VG 18. juni

TROVERDIG DOKUMENTASJON
Det var for meg helt åpenbart at jeg i begjæringen om gjenåpning måtte rede
gjøre for hva presten hadde fortalt til Elden og meg om det flashbacket han sa
han hadde hatt. Skulle vi kunne levere en troverdig dokumentasjon, kunne
vi ikke late som vi ikke hadde hørt det vi hørte. I det videre arbeidet med
gjenåpningsbegjæringen sto presten fast på det han hadde sagt til oss på Ila.
Flashback-uttalelsen på Ila var i konflikt både med skriftlig avtale mel
lom presten og meg da jeg påtok meg oppdraget, og dessuten ville innhol
det i mitt videoopptak med Tor Johan Grevbo stå i kontrast til prestens
flashback-uttalelse. Det å redegjøre for innholdet i dette videoopptaket
en og en halv måned før flashback-utsagnet kom, kunne – slik jeg ser det –
ikke bli stående alene. Jeg kunne ha valgt å kontakte Grevbo igjen for å få
hans kommentar til prestens flashback-erkjennelse. Jeg kom til at dette
ville bli vanskelig å fremstille slik at det ville få gjennomslag, og valgte
derfor ikke å ta Grevbo-opptaket med i begjæringen.
Prestens familie tok sommeren 2011 kontakt med spesialist i psykia
tri Hans Olav Tungesvik. Dette førte til at jeg møtte Tungesvik i septem
ber 2011. Tungesvik og jeg hadde så møter med presten. Dette resulterte
i at Tungesvik den 31.10.2011 avga en skriftlig erklæring som er gjengitt i
begjæringen om gjenåpning til fordel for presten.
Gjennom arbeid med gjenåpningssaker i 27 år har jeg ved noen anled
ninger hatt saker der tiltalte har kommet med erkjennelser som senere
viste seg å være uriktige. Det gjelder for eksempel i straffesakene mot Fritz
Moen, som uriktig og uskyldig ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring.
Jeg kan ikke se bort fra at presten gjennom en nærmest nådeløs «sann
hetssøken» og sjelegransking kan ha flashback-omtalt hendelser der mer eller
mindre dagligdagse opplevelser kan ha vokst ut av sine virkelige proporsjoner.
Uansett: Jeg mente og mener fortsatt at presten bør få prøvet saken
igjen. Jeg ønsker ham og familien lykke til med videre arbeid.
×
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Verktøy – Vi går blant annet til valg på at
ungdom skal få lære om psykisk helse i
skolen. Ungdommens selvbilde er knyttet til
stress og press og de spør seg: Er jeg god
nok? Vi vil gi barna våre de verktøyene de
trenger for å mestre sin psykiske helse på
linje med sin fysiske helse.
Torgeir Micaelsen, helsepolitisk
talsperson i Ap, til Dagbladet 19. juni

Skolehelse Siden den nåværende regjeringen overtok i 2013, har det blitt bevilget
over en milliard kroner til helstasjon- og
skolehelsetjenesten, opplyser departementet. – Hvis vi klarer å forebygge fysiske og
psykiske helseplager hos barn og unge på
et tidlig tidspunkt, vil det ha stor betydning
for resten av livene deres, uttaler Bent Høie.
Fra siste.no, Avisenes nyhetsbyrå 19. juni
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