Helsetilsynet i mediebildet
Søkeordene ”Statens helsetilsyn” og ”Helsetilsynet” ble nevnt over 8900 ganger i norske medier i 2006.
Tilsvarende tall for 2005 var ca. 7800. På Google får vi 164 000 treff på søkeordene ”Helsetilsynet” og ”2006”.
En rask gjennomgang av sakene som omhandler
oss i medieovervåkingsbyrået Retriever sitt arkiv,
viser at mediene dekker saksfeltene våre bredt.
Det gjelder både det planlagte tilsynet og det
hendelsesbaserte tilsynet.
I begynnelsen av januar i fjor anmeldte både
Statens helsetilsyn og Statens legemiddelverk en
forhandler av kinesisk urtemedisin til politiet etter
at en kvinne ble innlagt ved St. Olavs Hospital
med alvorlig nyreskade, kunne Adresseavisen
fortelle.
I samme måned fortalte blant annet nyhetsbyrået ANB at Helsetilsynet kunne reise tilsynssak
mot Jon Sudbø, selv om ingen pasienter var blitt
skadet som følge av forskningsjukset. Og som vi
vet, det ble reist tilsynssak.
Det var også i januar at mediene begynte å
omtale den såkalte ”Kristina-saken” ved Haukeland sykehus. Men det var først i mars at Statens
helsetilsyn overtok behandlingen av tilsynssaken
ved at fylkeslegen i Hordaland sa seg inhabil.
I februar skrev Bergens Tidende om en
tilsynssak i forbindelse med en fødsel ved Lærdal
sjukehus. Både sykehuset og Helse Førde fikk
systemkritikk for å ha uklare rutiner og for ikke å
ha sørget for tilstrekkelig opplæring av de involverte jordmødrene.
VG kunne mot slutten av måneden fortelle
at to forskere ved Aker Universitetssykehus fikk
advarsel fra Statens helsetilsyn for å ha utført
uforsvarlig forskning på pasienter. Sykehuset fikk
kritikk for brudd på lover og regler som regulerer
pasientbehandling og forskning. Saken ble også
anmeldt til politiet.
I mars skrev diverse medier om de ulike oppsummeringsrapportene fra de landsomfattende
tilsynene og annet stoff fra Tilsynsmelding 2005.
Til sammen ble det vel 100 oppslag i mediene
relatert til Tilsynsmeldinga.
Samme måned rapporterte NRK Troms og
Finnmark at stadig flere alvorlige hendelser som
kunne gått ut over pasienter, meldes inn til Helsetilsynet. Mange av pasientene får likevel ikke
vite om hendelsene. Saken var basert på Statens
helsetilsyns årsrapport for Meldesentralen.
I april fratok Statens helsetilsyn den norske
autorisasjonen til en dansk lege som blant annet
hadde skrevet ut Subutex til norske rusmisbrukere
i Danmark, het det i Bergens Tidende. For 9000
kroner kunne norske rusmisbrukere kjøpe en Danmarks-tur som inkluderte legebesøk, resept og et
månedsforbruk av Subutex-tabletter, kunne man
lese. Legen hadde allerede i 2004 mistet retten til
å skrive ut A- og B-preparater i Norge.
I begynnelsen av mai ble en dansk lege fratatt
retten til å operere ved norske sykehus etter å ha
fått en rekke klager mot seg ved flere sykehus
hvor hun hadde vært ansatt. Kirurgens spesia-

listgodkjenning ble suspendert allerede året før,
kunne NTB fortelle.
Det var også i mai at Statens helsetilsyn kom
med et pålegg overfor Helse Vest om å rette
forholdene ved Sandviken sykehus. – At en har
psykotiske pasienter som ligger på gangen er i
seg selv veldig alvorlig. At dette er en permanent
situasjon, er ikke akseptabelt, sa direktør for
Statens helsetilsyn til Bergensavisen.
Aftenposten skrev i juni om Statens helsetilsyns rapport om den akuttmedisinske kjeden
(fra henvendelse om funn av bevisstløs person er
mottatt hos akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) til oppdraget er avsluttet av ambulansetjenesten). I avisen kunne man blant annet lese
at det i flere tilfeller ble spurt om personalia før
vitale funksjoner ble avklart.
I juli fortalte Adresseavisen at Helsetilsynet
begjærte påtale mot Trondheim kommune etter
at en kvinne døde etter en brann i sin omsorgsbolig. Kvinnen skal ha vært innvilget omsorg hele
døgnet, samtidig som trygghetsalarmen var tatt
fra henne.
I august ble det kjent i mediene at Statens
helsetilsyn hadde begjært etterforskning av forskningsjukset ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet
etter at tilsynssaken ble overført fra Helsetilsynet
i Oslo og Akershus.
Samme måned skrev NTB om at pasientjournalene ved Haukeland universitetssykehus
er for lett tilgjengelige. Dette kom fram etter et
felles tilsyn mellom Helsetilsynet i Hordaland og
Datatilsynet.
Dagens Medisin skrev i september om at
Statens helsetilsyn kartlegger vikarbyråenes
virksomhet i helsesektoren. En gjennomgang av
44 tilsynssaker mot helsepersonell i 2004 viste at
nesten halvparten gjaldt personell som enten var
ansatt i vikarbyrå eller utleid via formidlingsbyrå.
I oktober kunne Moss Avis rapportere at
Statens helsetilsyn var bekymret over vikarbruken ved Sykehuset Østfold i forbindelse med en
tilsynssak mot en dansk vikarlege. Tilsynssaken
ble opprettet etter at et barn ble hjerneskadet
etter fødselen. Også andre tilsynssaker viser hvor
viktig det er at vikarer settes inn i rutinene ved
sykehusene, påpekes det i artikkelen.
I november meldte de fleste mediene om
at Haukeland universitetssykehus fikk kritikk på
noen punkter i forbindelse med tilsynssaken som
ble opprettet etter den såkalte ”Kristina-saken”. I
denne første gjennomgangen var det kommunikasjonen med pårørende som var tema.
I slutten av november skrev mediene om at
lege og tannlege Jon Sudbø ble fratatt sine autorisasjoner etter forskningsjukset. Og i desember
ble det også klart at Sudbø selv trakk sin klage på
vedtaket, meldte NTB.
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