Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

silje.haugen@amedia.no på vegne av Bergensavisen - Debatt
Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Re: Tilsvar til artikkelseries som omhandler psykisk helsevernloven fra 2017 og innføring av krav til
samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern.
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Hei.
Takk for at dere sendte over innlegg, men vi har dessverre ikke anledning til å få det med
denne gang.
Dersom saken igjen blir aktualisert ved en senere anledning, hører vi gjerne fra dere igjen.
Da skal vi nok klare å finne plass.
Med vennlig hilsen
Silje Haugen, BA Debatt
fre. 19. feb. 2021 kl. 11:54 skrev Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen <leder@hviteorn.no>:
God dag,

Vi viser til vår henvendelse 22.01 og påminnelser, 26.01, (29.01 på telefon med Sigvald
Sveinbjørnsson), 05.02 0g 11.02.

Siden vi er av og representerer en gruppe mennesker som er spesielt utsatt. Er det svært
skremmende å være vitne til hvor lite alvorlig dere tar vår rett til å forsvare oss i
ordskiftet.
Hvis vi ikke hører noe i fra dere innen mandag 1. mars, anser vi dette som at dere verken
har tenkt å trykke vårt innspill eller svare på vår henvendelse.

Med vennlig hilsen

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Styreleder

Mob: +47 90688460
E-post: leder@hviteorn.no
Web: www.hviteorn.no

Fra: Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Sendt: torsdag 11. februar 2021 10:56
Til: debatt@ba.no; sigvald@ba.no
Emne: VS: Tilsvar til artikkelseries som omhandler psykisk helsevernloven fra 2017 og
innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern.

God dag. Vi venter fremdeles på tilbakemelding.

Fra: Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Sendt: fredag 5. februar 2021 12:57
Til: Kopi:
Emne: VS: Tilsvar til artikkelseries som omhandler psykisk helsevernloven fra 2017 og
innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern.

Hei igjen
Takker for hyggelig samtale med Sigvald Sveinbjørnsson forrige fredag. Vi ble lovet
svar på vår henvendelse 22.januar. Kan ikke se at vi har mottatt noe svar i fra dere og
etterlyser derfor igjen dette.

Vi minner om at saken er fremdeles aktuell siden saken skal opp til behandling i
stortinget 8. mars.
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Moteprogram/?
yw=2021W10&ptid=all#primaryfilter

Minner om at skal et demokrati fungere som det er ment, må i det minste parten som blir
berørt i saken få utale seg. Uten det risikerer vi at Stortingests beslutninger blir tatt på
feil kunnskapsgrunnlag noe som kan føre til katastrofale konsekvenser for våre
medlemmer.

Vi ber derfor om at vårt innspill kommer på trykk eller at det lages en egen sak der våre
synspunkter kommer til utrykk.

Med vennlig hilsen

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Styreleder

Mob: +47 90688460
E-post: leder@hviteorn.no
Web: www.hviteorn.no

Fra: Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Sendt: fredag 22. januar 2021 17:31
Til: debatt@ba.no
Kopi: sigvald@ba.no
Emne: Tilsvar til artikkelseries som omhandler psykisk helsevernloven fra 2017 og
innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern.

Til Bergensavisen
På vegene av styret i Hvite Ørn Norge ber jeg om at vedlagte tilsvar til artikkelserie som
omhandler psykisk helsevernloven fra 2017 og innføring av krav til
samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern kommer på trykk.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Styreleder

Mob: +47 90688460
E-post: leder@hviteorn.no
Web: www.hviteorn.no
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