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Fra: Kurt Henriksen[kurhenri@online.no]
Dato: 15.07.2017 10:56:43
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Til styret i Helse Nord

Til styret i Helse Nord:

Jeg vil at kronikk i Nordlys som legges ved i denne mail blir tema i styremøte
30. august 2017.

Hilsen
Kurt Henriksen
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NordlysLØRDAG  15. JULI 2017

UNN
Stig Hansen
Tromsø

■■■ Den 16. desember 2013 skjer 
et tragisk og unødvendig døds-
fall ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN). I april 2017 
kommer en rapport om hen-
delsen der Statens Helsetilsyn 
påpeker en rekke alvorlige feil, 
både i den medisinske behand-
lingen i akuttmottaket, og i le-
delsens etterfølgende håndte-
ring av hendelsen.

■■■ Nordlys har de siste par må-
nedene publisert flere oppslag 
som er utfyllende i forhold til 
Helsetilsynets kritiske rapport. 
Den 6. juli avslører Nordlys at 
politiet fra en lege ved UNN fikk 
beskjed om at pasienten var død 
ved ankomst. Beskjeden ble gitt 
til politiet klokka 16:42. I virke-
ligheten hadde pasienten vært 
våken og ved bevissthet da han 
ankom sykehuset to og en halv 
time tidligere. Etter kirurgisk 
feilbehandling erklærte legene 
pasienten død, en time etterpå.

■■■ Direktør Tor Ingebrigtsen 
hevder i Nordlys 7. juli at ingen 
ved UNN har begått lovstridige 
og straffbare handlinger i den-
ne saken. Innlegget er underlig, 
sett i lys av de fakta som nå fore-
ligger, og som ikke er bestridt av 
noen - heller ikke av ledelsen 
selv:

■■■ * UNN brøt loven da de ikke ga 
pasienten forsvarlig helsehjelp. 
En sakkyndigrapport slår fast at 
pasienten mest sannsynlig ville 
ha overlevd dersom han hadde 
fått adekvat behandling.

■■■ * UNN brøt loven da de ikke 
varslet saken til Helsetilsynet.

■■■ * I Helsetilsynets rapport på-
vises videre brudd på spesialist-

helsetjenestelovens §§2.2, 3.3a, 
3.4 og 3.11, helsepersonellovens 
4 og pasientrettighetslovens 3.2 
og 3.3.

■■■ Alle gjør feil en eller annen 
gang. Det avgjørende er hvor-
dan feilene håndteres i ettertid 
og hvilken lærdom en trekker av 
sine feil. Havarikommisjoners 
undersøkelser plasserer ikke 
skyld eller ansvar, men skal på 
bakgrunn av analyser komme 
med anbefalinger for å forebyg-
ge fremtidige ulykker. Proble-
met under etterforskning av ka-
tastrofer oppstår når det verken 
innrømmes feil eller tas ansvar.

■■■ Helsetilsynsrapporten slår 
fast at UNN verken har vist vilje 
eller evne til å lære av egne feil 
i denne saken. I stedet for å er-
kjenne feilene som et utgangs-
punkt for å lære og håndtere 
framtidige kriser bedre, velger 
direktøren samme tilnærming 
han benyttet i den såkalte «med-
ikamentsvinnsaken», beskrevet 
i Nordlys den 20. februar 2016: 
Ved ansvarsfraskrivelse og om-
gåelse av sannheten.

■■■ Helseforetakene har en selv-
følgelig og utvetydig plikt til å 
melde fra til tilsynsmyndighe-
ter om uventede og alvorlige 
episoder, og til å informere på-
rørende. Her feilet UNN, slik det 
fremkommer på side 53 i Helse-
tilsynets rapport. Som nevnt ble 
pårørende og politi fortalt at pa-
sienten døde i ambulansen. Hel-
setilsynet fikk overhodet ingen 
beskjed om dødsfallet fra syke-
husets side. Da tilsynssak ble åp-
net, et halvt år etter hendelsen, 
var det etter varsel til Fylkesle-
gen fra pasientens etterlatte.

■■■ Etter helsepersonelloven har 
videre alle helsearbeidere en 
personlig plikt til å varsle Sta-
tens Helsetilsyn når liv og hel-
se settes i fare. Hvordan var det 
mulig at ingen ansatte ved UNN 

varslet Helsetilsynet? «Ingen 
av de involverte oppfattet det-
te som en hendelse som skulle 
meldes» uttaler Ingebrigtsen 
til Nordlys 22.april i år. Her gjør 
direktøren igjen seg skyldig i 
usannheter:

■■■ Jeg har møtt helsepersonell 
som var involvert i hendelsen, 
og som i tiden etter satt alene 
med en vond følelse av at alvor-
lige feil var begått. De våget ikke 
å varsle internt fordi erfaringen 
tilsier at ledelsen slår hardt ned 
på varslere. Av helsetilsynets 
rapport, gjengitt i Nordlys den 
22. april i år, fremkommer det at 
en av legene som deltok i trau-
memottaket gikk til sin nær-
meste overordnede rett etter 
dødsfallet og varslet hendelsen 
i linjen slik han hadde plikt til å 
gjøre. Han minnet blant annet 
om sykehusets plikt til å varsle 
om hendelsen til Helsetilsynet. 
Slikt varsel ble likevel aldri gitt, 

angivelig fordi lederen mente 
at “det ikke ville føre noe godt 
med seg”.

■■■ Etter den tragiske hendelsen 
har det forekommet rokkeringer 
i sykehusets bemanning basert 
på vurderinger av hvem som sy-
nes å ha opptrådt lojalt overfor 
ledelsen mot de som har fulgt 
egen samvittighet.

■■■ Når Tor Ingebrigtsen i innlegg 
(Nordlys 7. juli) påstår at ingen 
ansatte ved sykehuset i denne 
saken har brutt loven, reises 
alvorlige spørsmål knyttet til 
direktørens troverdighet. Mer 
presist blir spørsmålet: Hvor 
mange ansatte ved sykehuset 
er medskyldige i lovbruddene? 
Helsetilsynets rapport avslører 
at den ansvarlige avdelingslede-
ren ble orientert om saken kort 
tid etter hendelsen. Vedkom-
mende jobber i dag hos Fylkes-
legen, underlagt Statens Helse-

tilsyn. Han har nektet å besvare 
henvendelser fra Nordlys vedrø-
rende sin befatning med saken.

■■■ UNN har over flere år gjort seg 
kjent som fryktens hus. Varslere 
utsettes for represalier og skan-
daler blir forsøkt dysset ned. 
Ubehagelige sannheter møtes 
med tåkelegging, bortforklarin-
ger og tidvis direkte løgner.

■■■ Tidligere direktør for juridisk 
avdeling i Legeforeningen, Anne 
Kjersti Befring, uttaler i intervju 
med Dagens Medisin (20. juni), 
med direkte henvisning til oven-
nevte sak: “Vi har nettopp vært 
vitne til at en tilsynsavgjørelse 
der det påvises alvorlige svikt i 
ledelsen, ikke får konsekvenser 
for noen av lederne som påvise-
lig har brutt loven”. 

■■■ Tiden er overmoden for at 
betraktningen fra juristen føl-
ges opp av påtalemyndighetene.

Ansvarsfraskrivelse 
i fryktens hus FRYKTKULTUR: UNN har over flere år gjort seg kjent 

som fryktens hus. Varslere utsettes for represalier og skan-
daler blir forsøkt dysset ned. Ubehagelige sannheter møtes 
med tåkelegging, bortforklaringer og tidvis direkte løgner, 
skriver Stig Hansen.  Foto: UNN

REGIONREFORMEN

John Karlsen
Gruppeleder Troms Frp

■■■ Mange sier at navnet betyr 
lite – det er innholdet som er av-
gjørende. Det er nok mye sant 
i akkurat dét, men i det tilfel-
let jeg nå skal nevne, kan nav-
net ha stor betydning. Flertal-
let på Stortinget har bestemt 
at Finnmark og Troms skal slås 
sammen til én ny region, men 
verken regjeringen eller Stor-
tinget har satt noe navn på den 
nye regionen. De vil lytte til hva 
som sies lokalt.

■■■ En spørreundersøkelse i Finn-
mark konkluderte med at nav-
net må bli ”Finnmark”, mens 
det i Troms hersker delte menin-
ger. Jeg tror ikke ”Finnmark” el-
ler ”Troms” vekker den store en-
tusiasmen, hverken innad eller 
utenfor regionen. ”Nord-Norge” 
vil derimot vekke oppmerk-
somhet, både innenlands og 
utenlands. Navnet vil innehol-
de ”Norge”- som er kjent og vil 
være der, uavhengig av hvilket 
språk det uttales på. Det vil være 
viktig, ikke minst i markedsfø-
ringen av den nye regionen. 

■■■ Nordland fylke vil kanskje 
mene at navnet ikke er dekken-
de for hele landsdelen, men da 

kan de kanskje gjøre noe med 
det – nemlig si fra at de vil være 
med i den nye nordnorske re-
gion.  Da vil Nord–Norge bli den 
region i landet, og kanskje også 
utenfor landets grenser med 
størst muligheter for vekst og 
utvikling på flere områder. Fore-
løpig er kanskje det toget gått, 
men det kommer helt sikkert 
nye muligheter i fremtiden.

■■■ Der er imidlertid ett usikker-
hetsmoment med hele regionre-
formen. Jeg hørte nemlig Helga 
Pedersen i et intervju på NRK 
hvor hun uttalte at sentralsty-
ret i Arbeiderpartiet og ledel-
sen hadde bestemt at det ikke 
ble sammenslåing av Troms og 

Finnmark hvis de kom til makta 
etter høstens valg. Det er vel hel-
ler ikke uventet at Senterpartiet 
mener det samme. Dette er en 
reverseringspolitikk som ikke 
gagner vårt samfunn og demo-
krati på noen måte, og er også 
en grunn til at jeg håper det ikke 

blir regjeringsskifte til høsten. 
Jeg tror at både Finnmark og 
Troms vil komme styrket ut ved 
en sammenslåing, og innbyg-
gerne vil etter hvert oppleve det 
som positivt. Fremskrittsparti-
et er klare på at store kommuner 
kunne overtatt fylkeskommu-
nene sine oppgaver.  Dette ville 
styrket lokaldemokratiet, og gitt 
flere arbeidsplasser lokalt i dis-
triktene. Dessverre er det fore-
løpig ikke et politisk flertall for 
dette, og derfor er det nest beste 
alternativet at vi får større regio-
ner. 

■■■ Tilbake til navnet på den nye 
regionen – det må bli Nord-Norge!

Ny region i nord: Har navnet noen betydning?

NATURLIGVIS: Det må bli 
Nord-Norge!  Foto: YNgve olseN sæbbe
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