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Debattert

Samlivsbrudd
Mangelfull lovMed dagens mangelfulle
barnelov er det mange tusen norske barn
som ikke ser sin pappa en vanlig måned etter
samlivsbrudd. Dette er et alvorlig brudd på
barns juridiske rettigheter.
Terje Torgersen debatterer i
Bergens Tidende 21. juni

Styrket rettssikkerhet til
pasienter ved skjerming
Fra 1. september blir det slutt på at pasienter som
motsetter seg bruk av skjerming, må vente i 24 timer
før de får et vedtak de kan klage på. Det er en klar
forbedring av dagens regelverk.
BENT HØIE, helse- og omsorgsminister

SKJERMING I PSYKISK HELSEVERN

I PSYKOLOGTIDSSKRIFTET NR. 7/2017 kritiserer Marius Storvik meg
for å ha forstått endringen i psykisk helsevernloven feil. Han hevder at
endring av lovverket ikke bedrer situasjonen for pasienter ved skjerming. Storvik mener jeg har misforstått min egen lovendring. Det har
jeg ikke. Det er nok heller Storvik som har lest lovendringen litt for fort.
Endringene som trer i kraft 1. september, sier at pasienter ikke
lenger kan skjermes fra omgivelsene før det er avklart hvordan de
stiller seg til det. Dersom pasienten motsetter seg skjerming, må den
faglig ansvarlige fatte vedtak og gi en skriftlig begrunnelse for valget
av tiltak før skjermingen settes i verk.
Dagens regler om at pasienter som ikke motsetter seg skjerming,
skal få vedtak når skjermingen opprettholdes utover 24 timer (12 timer
når skjermingen innebærer betydelige endringer i pasientens omgivelser eller bevegelsesfrihet), videreføres.
Endringen styrker rettssikkerheten til pasienter som blir skjermet fra omgivelsene mot sin vilje. Økt bevissthet om at skjerming i
strid med pasientens ønsker er et inngripende tiltak, vil også kunne
bidra til redusert bruk av tiltaket i tråd med målet om redusert
tvangsbruk.
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Etter bruddet– Fedre er kommet på banen,
og politikerne diskuterer muligheten for delt
foreldrepermisjon. Men hva med etterpå, når
samlivsbruddet har skjedd? Det virker ikke slik
på rettspraksis at pappa er like viktig etter et
samlivsbrudd som før bruddet.
Camilla Fossum Pettersen til Psykisk helse 27. juni

LikestillingsbaksidenHan mener baksiden
av likestillingsmedaljen er at langt flere fedre
ønsker delt samvær, og dermed blir det ofte
kamp om barna. — Det å ha foreldre som
hater hverandre, det er ikke for amatører.
Barna står i fare for å bli psykiatriske pasienter.
Mange blir sendt til spesialisthelsetjenesten
med uro og konsentrasjonsvansker, og kommer ut med en ADHD-diagnose som strengt
tatt er ganske urettferdig.
Reidar Hjerman til Fedrelandsvennen 1. juli

Eldrebrudd Eldre kvinner som har store
problemer med samlivet, vegrer seg mye
mer for å flytte ut enn yngre. Men de er også
påvirket av det moderne samfunn der det er
både lov og ofte lurt og nødvendig å gå ut av
destruktive parforhold.
Solveig Vennesland i Allers 3. juli
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