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Tillegg til klage (Saks-id: 10667) av 05-03-2021- Oversikt over skadevirkninger.
Viser til vår klage av 05.03-2021 hvor vi innklager Bergensavisen for å utelate Hvite Ørn Norge fra den
offentlige debatten som resulterte i fremsetning av representantforslag 48S (021), som ble behandlet
i Stortinget 8. mars. Klagen omfatter også Bergensavisensavisens brudd på Vær Varsom-plakatens §
1.5. og en innklaging av samlet norsk presse og media etter samme paragraf for ikke å ha avdekket
overgrep knyttet til 40 års ulovlig tvangsmedisinering.
Representantforsalg 48S ble 8. mars behandlet i Stortinget og vi har dermed fått en oversikt over
mulige skadevirkninger av at Bergensavisen klarte å holde Hvite Ørn Norge utenfor det offentlige
ordskiftet i denne saken og sørget dermed for at brukerstemmen ikke ble hørt.
For vår organisasjon og de brukerne som vi representerer var det et hovedpoeng at
representantforslaget representerte et angrep på grunnleggende menneskerettigheter (CRPD). Dette
kom også frem i innspillene fra brukerorganisasjonene og psykologforeningen (se vedlegg) samt
redegjørelsen fra helseministeren i brev av 02.12-2020 (se vedlegg).
Vi kan nå konstatere at i Helse- og omsorgskomiteens merknader er opplysninger om at saken i
prinsippet omhandler menneskerettigheter fullstendig fraværende under Stortingsbehandling var
det kun helseministeren og SVs representant Nicholas Wilkinson som så vidt nevnte at dette var et
poeng.
Vi kan også konstatere at ingen innspill fra brukerorganisasjonene ble medtatt i komiteens
merknader eller i ordskiftet Stortinget under behandlingen utover det som er nevnt.
Stortingsrepresentanter må selvsagt holdes ansvarlige for egne handlinger, men det fremstår som
utvilsom at Bergensavisen gjennom å holde brukerstemmen utenfor den offentlige diskusjonen om
denne saken har bidratt til at Stortinget har behandlet brukerne og de organisasjoner som
representerer brukerne som et «umælende kveg» for å låne et utrykk fra Bibelens salme 49.
Vi vil også minne om at i utviklingen av kunnskapsbaserte helsetjenester skal det bygge på tre
fundamenter som er brukerkunnskap og brukermedvirkning, erfaringsbaser kunnskap og
forskningsbasert kunnskap. Se vedlagte Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer fra
Helsedirektoratet side 10. Derfor er det særdeles viktig at brukerorganisasjonene kommer med i
debatten som går i media, slik at utgangspunktet for eventuelle endringer blir kunnskapsbasert, noe
som ikke fant sted på Stortinget 8. mars.
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Vedlegg:
Helse- og omsorgskomiteens merknader Representantforslag 48 S (2020-2021)
Brev fra HOD av 02.12-2020.
Innspill Norsk Psykologforening av 13.01-2021.
Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer
Kopi til medlemmer av Stortingets Helse- og omsorgskomite
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