Helsetilsynet i media

«Media
bidrar til at vi
når ut til en
langt større
målgruppe
med
budskapet
vårt, blant
annet til
ansatte, eiere
og drivere i
helse- og
sosialtjenesten
og til
befolkningen
generelt.»

Svært mange av sakene Statens helsetilsyn
arbeider med i løpet av et år, blir omtalt i
media. Både i lokalmedia, riksmedia, fagpresse og på ulike blogger finner vi sakene
våre igjen. Det ser vi på som positivt. Media
bidrar til at vi når ut til en langt større
målgruppe med budskapet vårt, blant annet til
ansatte, eiere og drivere i helse- og sosialtjenesten og til befolkningen generelt.
I januar 2008 omtalte store deler av media
årstallene våre for antall tilsynssaker og
reaksjoner mot helsepersonell. ANB-NTB
fokuserte på at bruk av rusmidler var den
hyppigste årsaken til at vi tilbakekalte
autorisasjoner.
I begynnelsen av februar ble det varslet at vi
vurderte å gi advarsel til de to ambulansesjåførene som var innblandet i Sofienbergparksaken fra året før. Samtidig gjorde vi det klart
at vi ikke kom til å begjære påtale for påståtte
rasistiske uttalelser, siden vi ikke fant at
ambulansesjåførene hadde kommet med slike
uttalelser. På grunn av uvanlig stor interesse,
ble det holdt en pressekonferanse der vi gikk
igjennom vår vurdering av saken. Fra ulikt
hold ble vi kritisert for ikke å være strenge
nok. I april fattet vi vårt endelige vedtak om å
gi advarsel til det involverte helsepersonellet.
Romerikes Blad skrev i mars om at Statens
helsetilsyn i samarbeid med Datatilsynet fant
at taushetsplikten ble for dårlig ivaretatt ved
innføring av elektronisk pasientjournal ved
Akershus Universitetssykehus under tittelen
«Ansatte snoker i pasientjournaler». Bergens
Tidende skrev som oppfølging etter et
tilsvarende tilsyn ved Haukeland universitetssjukehus at de der innførte fri rett for pasientene til å sjekke loggen for å se hvem som har
vært inne i deres egen journal, for slik å
unngå unødig snoking i pasientjournaler.
I mai sendte Statens helsetilsyn et brev til
daværende helseminister Sylvia Brustad med
en gjennomgang av tilstanden ved de små
fødeavdelingene i Norge og konklusjonen var
at det er grunn til bekymring for sikkerheten
ved de minste avdelingene. Saken fikk stor
oppmerksomhet, ikke minst i lokalmediene i
områdene hvor de små fødeavdelingene
ligger.
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For første gang førte Statens helsetilsyn i fjor
tilsyn etter blodforskriften med en del av
landets blodbanker. Også dette var et tema
som media laget mange saker om, med ulike
lokale innfallsvinkler. Avdelingssjef Elisabeth
Ryther ved Avdeling for immunologi og
transfusjonsmedisin ved St. Olavs Hospital
uttalte til adressa.no i juni at tilsynene er
nyttige og gjør oss enda bedre, samtidig som
hun forsikret om at ingen fikk smitteinfisert
blod ved St. Olavs.
I juli fikk en sykepleier ved Olavsgården
sykehjem i Harstad advarsel for den såkalte
Kristine-saken. I tillegg fikk Harstad kommune i november kritikk for ikke å ha sikret
pasientene ved sykehjemmet forsvarlig
behandling. Dette var en sak som blant andre
fagbladet Sykepleien har fulgt tett.
NTB sendte i september ut en sak om at
helseforetakene ikke er flinke nok til å melde
fra når det kunne gått galt og når det faktisk
skjer alvorlige feil. Direktør Lars E. Hanssen
etterlyste en bedre meldekultur for å lære av
feil.
NRK sendte i september en sak om at
helsepersonell mangler respekt for narkomane
og tidligere narkomane og at disse derfor er
mer utsatt for feilbehandling på sykehus. Lars
E. Hanssen mente at dette er helt uakseptable
holdninger hos helsepersonell.
Media var også opptatt av at lege Esben
Esther Pirelli Benestad i oktober fikk en
advarsel for å ha henvist tre personer til
brystfjerning på statens regning.
Barne- og likestillingsdepartementet og
Statens helsetilsyn gjennomførte et felles
landsomfattende tilsyn med kommunalt
barnevern-, sosial- og helsetjenester til barn.
Hensikten var å oppnå bedre samordning av
disse tjenestene til utsatte barn. Rapportene
fra de ulike enkelttilsynene fikk behørig
omtale i lokale media gjennom hele året.
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