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Pasientreisen fra hjem til hjem



Mot en digital pasientreise

Kilde: Mayo Clinic



Fra bok til applikasjon





Takk for meg!



Psykisk helse mediecase



Mediecase psykisk helse 2016



DØMT TIL Å LEVE



”Dømt til å leve”

• VG ringer 27. januar – ønsker å drøfte en mulig mediesak
• En kvinnelig pasient (32) har mailet med VG i flere måneder
• Hun har vært innlagt i 8 år – beltelagt store deler av tiden
• Kveldsmøter på Gaustad 10. og 29. februar (pga psykiater i 

pappaperm) for å avklare premisser for et event. samarbeid
• Pasienten er samtykkekompetent og gir skriftlig samtykke til 

prosjektet. All aktivitet tas opp med henne i forkant – viktig at 
hun ikke opplever mediesaken som overtramp

• Massiv dekning i VG (alle plattformer) helgen 12. – 13. mars 
2016. Inngår som element i VGs storsatsning på omtale/ 
avsløringer rundt bruk av mekanisk tvang i norsk psykiatri de 
siste årene



– Det er klart, det å 
komme inn til en jente 
som skulle vært journalist, 
kanskje hatt et par unger 
og levd et liv. Å komme inn 
til henne, og så sitter hun i 
belter den 3. august og 
den 10. november og på 
julaften, nyttårsaften og i 
påsken. Det er ille, sier 
psykiater med Gaustad, 
Oslo universitetssykehus, 
Gunnar Henden til VG.

– Jeg tar meg i å tenke på 
det ofte. Jeg har sittet på 
julaften med min egen 
familie, og så har det slått 
meg at «nå sitter hun der, 
det er det hun har»



Meget kompleks sak

Spørsmål og dilemmaer:

Samfunnet har rett til 
informasjon om hva vi 
gjør for felleskapets 
midler

Taushetsplikt, personvern

Pasientens mentale 
tilstand, trippeldiagnose –
ekstremt sårbar  

Spørsmål og dilemmaer:

OUS ønsker også på egne 
vegne å bidra til å belyse 
spørsmålet om tvang i 
psykisk helsevern og 
rusbehandling

Intim mediedekning fra 
lukkede avsnitt i 
psykiatrien er krevende 
og oppleves fortsatt av 
mange ansatte som 
meget kontroversielt

Spørsmål og dilemmaer:

Foto en viktig del av 
historien – vi tilrettela for 
gode bilder, også dette i 
tett dialog med pasienten

Kvinnen har fritatt sin 
behandler for taushets-
plikten, og har lest 
intervjuet i forkant av 
publisering

VGs sak utløste hefige 
uttalelser i kommentar-
feltene – inkl. trusler mot 
sykehuset



Hva ble resultatet?

• Gjennom en tett dialog med VG fikk vi til et godt og gjensidig 
tillitsforhold i saken

• Åpenhet i psykiatrien gjør vondt, både for pasienter og for 
sykehuset. Vi fikk vist frem den vanskelige innsiden

• Psykiateren fremsto ærlig, sårbar og omsorgsfull – ble troverdig
• Sykehuset fikk fortalt omverden om hvor vanskelig og utrolig 

ressurskrevende det er å behandle alvorlig psyke pasienter
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