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Det sårbare 
sykehuset
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«Vi ser at vold og 
trusler spiser seg inn på 
områder hvor man før 
ikke så det»

PER ODDVAR SYNNES,
HOVEDVERNEOMBUD, OUS



Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Helseministerens ønske om økt 
pasient-valgfrihet kan gjøre helse-
tjenestene både dyrere og mer 
byråkratiske, stikk i strid med 
regjeringens politiske intensjoner.

«Pengene skal følge pasienten», ble et 
mantra fra Erna Solberg og Bent Høie i 
valgkampen. Entusiastisk fortalte de om 
hvordan pasienter skulle kunne få en rett 
til å velge mellom helsetjenester levert av 
det offentlige og det private. På bakgrunn 
av henvisningen fra fastlegene kunne 
pasientene kunne få med seg en sum med 
penger og reise ned til Aleris om de heller 
ville bli behandlet der enn på Ahus. Det er 
sikkert mange som vil dét.

Et stort flertall av de mange høringsinstan-
sene som til nå har levert sine uttaleser til 
departementets høringsnotat er sterkt kri-
tiske til forslaget. Kritikken mot intensjo-
nene i forslaget, økt valgfrihet og økt bruk 
av private for å redusere helsekøene, synes 
å være mindre uttalte enn kritikken mot 
utformingen av forslaget.

Blant de mange kritikerne er Ahus og 
OUS, og Helse Sør-Øst RHF. Sistnevnte 
taler sin eier midt i mot. Kritikken fra dem, 
og andre høringsinstanser, dreier seg om at: 

•  Fritt behandlingsvalg medfører et 
betydelig informasjonsbehov dersom 
pasientene skal kunne ta velbegrunnede 
valg. Dette kan bli spesielt krevende for 
pasienter med dårlige norskkunnskaper 
og utløse økt behov for tolketjenester 

•  Forslaget kan gi problemer med å følge 
opp individuelle planer og å koordinere 
ressurser hos en gruppe pasienter som har 
store behov for sammensatte tjenester. 

•  Risikoen kan øke for flukt av nøkkel-
personell fra det offentlige til det private.

•  Risiko for at ventetidene ikke vil synke, 
som følge av gjennomsnittlig økte 
liggedøgn i private rus-institusjoner,  
sammenliknet med de offentlige.

•  Ordningen skal innfases for døgnbe-
handling i psykiatrien. De mange pasi-
entene som søkes inn etter poliklinisk 
behandling vil kunne falle utenfor 
ordningen.

•  Ordningen kan medføre en opp splitting 

av det såkalte «sørge for»-ansvaret i regi 
av de regionale helseforetakene, siden 
ordningen skal forvaltes av Helse-
direktoratet.

•  Det er behov for volumbegrensende 
tiltak.

Helse Sør-Øst, som i dag dekker om lag 
10 % av sine behov for helsetjenester 
gjennom avtaler med private, frykter også 
at nyordningen kan undergrave dagens 
anbudsordninger. 

Kombinasjonen stor valgfrihet og et 
ønske om ingen køer vil kunne føre til at 
det tilbys mer helsetjenester enn det strengt 
tatt er behov for. Med flere undersøkelser 
følger flere svar i grenseland, flere artefakter 
som må sjekkes og dobbeltsjekkes og kan-
skje flere lønnsomme inngrep og under-
søkelser som ikke burde vært utført. 

Det beste man kan gjøre med et dårlig 
forslag er å trekke det. Problemet for Høie 
er at ikke bare den blå-blå regjeringen, 
men også samarbeidspartnerne Kristelig 
folkeparti og Venstre har forpliktet seg på 
formuleringen «Fritt behandlingsvalg skal 
innføres. Ordningen innføres først for rus 
og psykiatri, og evalueres». Dermed kan 
ikke forslaget trekkes eller stemmes ned 
i Stortinget. Det blir heller ikke mulig å 
innføre det først for godt definerte helse-
tjenester, som kirurgske inngrep, noe som 
kunne gjort det enklere å håndtere.

Høie får en vanskelig utfordring dersom 
han skal ta inn over seg alle de kritiske 
innvendingene som er kommet fram i 
høringsprosessen før han legger fram et 
forslag for Stortinget som fortsatt skal 
kunne kalles Fritt behandlingsvalg. Det 
vil kreves et dyktig politisk håndverk om 
Høie skal klare denne balansegangen uten 
at forgjengeren Jonas Gahr Støre skal 
kunne få inn den ene fulltrefferen etter 
den andre, applaudert av et nesten samlet 
helse-Norge. 

Neste høst skal Høie legge fram sin 
na sjonale helse- og sykehusplan, også det 
et prestisjeprosjekt. Det bør få en atskillig 
større tyngde dersom det skal bli den 
veiviseren inn i framtiden som mange har 
sett fram til.

LENE JOHANSEN
JOURNALIST
lj@lenejohansen.com

Storm mot Bent Høies 
første helsereform 

ASLAK LIMA BRAUT
JOURNALIST
alibraut@gmail.com
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–  På vei til jobb haster sykehusansatte forbi en 
gruppe «håndverkere». Ingen tar notis av at 
de klatrer opp i et stillas utenfor et bygg der 
det pågår ombygging. I 7. etasje spaserer de 
inn gjennom et åpent vindu.

–  På Facebook har sykehusdirektøren funnet 
en venn som deler hans interesse for raske 
biler. Før morgenmøtet vil han ta han en 
kjapp titt på prototypen av en ny Audi.  
For å se de tilsendte bildene må han bare 
åpne en liten programsnutt. Dermed har 
«vennen» fått full tilgang til pc-en.

–  En leder av en motorsykkelklubb ankom-
mer sykehusets akuttmottak etter nesten 
å ha blitt drept i et gjengoppgjør. Klub-
ben vet at rivalenes «jobb» ikke er gjort, 
og de stoler ikke på sykehusets vektere. Et 
tungt bevæpnet gjengmedlem blir sendt av 
gårde for å holde oppsyn med den skadde. 

Dette er aktuelle scenarier framkommet i sam-
taler med sentrale sikkerhetsfolk.

«Folk til den slags». En av av de store sikker-
hets-utfordringene i arbeidslivet er en hold-
ning om at dette ikke angår den enkelte siden 
siden arbeidsplassen har egne sikkerhetsfolk. 
22. juli-kommisjonen pekte på dårlig sikker-
hetskultur blant de ansatte i departementene 
i sin rapport, mens utvalget som gransket 
angrepet på Statoil-anlegget i In Amenas 
trakk fram at de ansatte ikke hadde innsett 
at sikkerhet er alles ansvar.

Tilskuer-effekten. Hvordan mennesker lar 
være å gripe inn når de oppdager noe som 
ikke er som det skal være kalles tilskuer- eller 
Genovese-effekten. Politiet anslo at over et 
dusin mennesker var vitne til at Kitty Geno-
vese ble drept i New York. Morderen fikk 
holde på i over en halv time uten at noen 
grep inn. Alle trodde at noen andre gjorde 
noe med problemet. Et mer hjemlig eksem-
pel er alle som tenkte at avdøde Christoffer 
Kihle Gjerstad ble mishandlet hjemme, men 
uten at de varslet om dette. 

– Holdningen må være at det du ser, det 
eier du, sier Torleif Lundqvist som har job-
bet med atferdsbasert sikkerhetsopplæring i 
oljenæring, industri og kraftbransje.

Linjeansvar. OUS har forsøkt å unngå 
Genovese-effekten ved å plassere primærans-
varet for sikkerhet i linjen. Det er lederen for 
klinikker og avdelinger som har hovedans-
varet. Sikkerhetssjef Gry Strand og resten av 
sikkerhetskollegaene i Oslo sykehusservice, 
som er en del av OUS, bistår med råd og 
tilrettelegging. 

Likevel er implementering av en sikker-
hets-kultur som er basert på det personlige 
ansvaret hos hver enkelt ansatt en utfor-
dring for OUS, i følge hovedverneombud 
Per Oddvar Synnes.

– Helsetjenestene har mye å lære om sik-
kerhet. Der har vi et stykke igjen å gå, sier 
han.

– Egentlig har problemstillingen to 
dimensjoner. HMS-lovgivningen dekker 

Gjengoppgjør, 
vold og terrorisme 
er bare noen av 
scenariene som 
sykehus bør ta 
høyde for
Hvor trygge bør sykehusansatte og pasienter føle seg? 

TEKST: LENE JOHANSEN OG PER HELGE MÅSEIDE I FOTO: PAAL AUDESTAD

TEMA I  SIKKERHET

«Der det er 
umulig, og 
kanskje ikke 
ønskelig, 
å heve det 
gene relle 

sikkerhets nivået, kan det å 
gjøre de ansatte til "sikker-
hets-medarbeidere" være 
både enkelt og effektivt»

LEDER, NORSK SIKKERHETSFORENING, 
RANDMOD OMARHAUG
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både pasientsikkerhets-dimensjonen og 
ansattsikkerhets-dimensjonen fordi den 
gjelder alle borgere, selv om mange tror den 
bare dekker ansatte. Våre klinikker er gode 
på pasientsikkerhetsdimensjonen, men de 
avdelingene som er gode på HMS dekker 
begge dimensjonene, sier Synnes.

Informasjonstyveri. – Jeg vektla alltid 
risikoen for informasjonstyveri eller infor-
masjonslekkasje når jeg snakket med 
helsepersonell, sier den tidligere sikkerhets-
sjefen ved Rikshospitalet, Randmod Omar-
haug. 

– Jeg pleide å spørre legene om de vis-
ste hvor mye det kostet å utvikle et nytt 
medika ment. Ingen tenkte at et konkurrer-
ende firma som fikk tak i biter med informa-

sjon fra en legemiddelutprøving kunne spare 
millioner i utviklingskostnader, sier han. 
Omarhaug, som i dag leder Norsk sikker-
hetsforening, forteller historier om leger som 
manglet helt elementære kunnskaper om 
hvordan de skulle sørge for at egne verdi-
fulle forskningsdata ikke gikk tapt eller kom 
på avveier. Han peker på at det nettopp er 
«etterretningens vesen» å pusle sammen et 
større bilde av små informasjonsbiter som 
gjerne virker helt ubetydelige og ufarlige å 
snakke om, for dem som gir informasjonen 
fra seg. Å bygge opp tillit for å nærme 
seg det utvalgte objektet har tradisjonelt 
vært noe som kunne ta lang tid. I dag kan 
sykehusdirektørens bildilla og vennekrets 
av sløres av noen få tastetrykk på Facebook. 

Aktivt nærvær. Blant de kildene Journalen 
har intervjuet eller hatt bakgrunnsamtaler 
med, synes det å være unison enighet om 
at såkalt «aktivt nærvær» er alfa og omega 
for å styrke sikkerheten på et sykehus. Mye 
kan oppnås ved at fremmede blir ekspon-
ert for ansatte som henvender seg til dem, 
slik at de føler seg så mye iakttatt at det blir 
vanskelig å gjennomføre en planlagt hand-
ling. Der det er umulig, og kanskje ikke 
ønskelig, å heve det generelle sikkerhets-
nivået, kan det å gjøre de ansatte til «sik-
kerhets-medarbeidere» være både enkelt og 
effektivt, opplyser Omarhaug. – Det at noen 
bryr seg, er viktig. Går du fram og sier «hei, 
kan jeg hjelpe deg med noe», har du sett en 
person inn i hvitøyet og vil huske vedkom-
mende. Det motsatte er det jeg gjerne kaller 

– Helsetjenestene har mye å lære om sikker-
het. Der har vi et stykke igjen å gå, sier hoved-
verneombud ved OUS, Per Oddvar Synnes.
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«Oslo city-syndromet»; en stor flokk med 
mennesker som vandrer rundt uten at noen 
bryr seg, sier han. 

Enormt område. Sikkerhetsanalysen for 
OUS er unntatt offentlighet. Men ut fra 
verdivurderingsmetoden som Nasjonal 
Sikkerhets myndighet benytter, vil geograf-
isk spredning, alder og kvalitet på bygnings-
massen og pasientmangfoldet gi noen 
indikasjoner på hvilke sikkerhetsmessige 
utfordringer sykehuset står overfor. 

OUS har i dag rundt 1 million kvadrat-
meter med bygningsareal fordelt på 40 ulike 
adresser. Det betyr at det er mange adgangs-
punkter å sikre. Rikshospitalet skiller seg ut 
litt i så måte, siden det har få innganger.

Sonekontroll og dybdesikring. Sonekontroll 
og dybdesikring er viktige sikringsprinsipper 
i sikkerhetsstrategien til OUS. Sonekontroll 
innebærer at det ikke er vanskelig å komme 
inn døren, men etter hvert som man går 
lengre inn i bygget blir det vanskeligere å 
bevege seg fritt rundt. I områder med utsatte 
verdier, som for eksempel i nærheten av 
legemiddeloppbevaring, brukes dybde-
sikring der det ligger flere lag med sikrings-
barrierer.

– Sykehusene skal i utgangspunktet være 
åpne. OUS bruker både sonekontroll og 
dybdekontroll for å sikre sine verdier. Riks-
hospitalet er adgangskontrollert med kort 
og sonesikring. Radiumhospitalet, Aker og 
Ullevål har mange gamle bygg, en del av de 
er vernet, der vi ikke får lov til å sette opp 
adgangskontroll. Der er det mye nøkler i 
omløp. Men også her gjelder sonesikringen, 
sier Strand. Adgang i disse områdene kan 
derfor ikke spores elektronisk, selv om syke-
huset gradvis installerer elektroniske nøkler 
for å løse problemet. Denne løsningen er 
mye dyrere enn vanlig adgangskontroll med 

kortlesere, forteller hun. 
Strand peker også på at OUS har et 

stort antall patruljerende sikkerhetsvakter. 
Disse jobber også nært med klinikker og 
avdelinger når det er behov for sikringsper-
sonell på stedet, for eksempel dersom man 
forventer besøk av pasienter som kan være 
utagerende eller voldelige eller når perso-
nalet aktiverer en nødalarm. Vekterne på 
OUS er stort sett ansatt på sykehuset og alle 
er underlagt taushetsplikt.

Vold og trusler. Av de 3882 HMS-avvikene 
som ble rapportert ved OUS i 2013 var 
1449 personskader. Fysisk vold ligger på 
2. plass av disse, etterfulgt av utagerende 
adferd. Totalt sett utgorde fysisk vold, 
utagerende adferd og trusler rundt 600 av 
de innrapporterte tilfellene. Alle disse kate-
goriene viser en vesentlig nedgang fra over 
700 tilfeller fra 2012. 

– Vi ser at vold og trusler spiser seg inn 
på områder hvor man før ikke så det. Vi er 
kjent med problemet på enkelte poliklinik-
ker, og det er gjengangere blant pasient-
ene. Vi har ikke noen gode svar på hvorfor 
dette skjer, om det er et speilbilde av sam-
funnsutviklingen eller om det dreier seg om 
pasientgrupper som tidligere ikke har blitt 
fanget opp av systemet som nå får tilbud om 
helseomsorg, sier Synnes.

Strands avdeling trår til når de får melding 
om slike episoder.

– Vi tar kontakt med den avdelingen hvor 
hendelsen skjedde og går i dialog med dem 
om hvilke behov de har. Da snakker vi om 
tiltak, hva vi kan gjøre der. Noen avdelinger 
som ikke har alarm får dette installert og 
på noen avdelinger vurderer vi om dette var 
et engangstilfelle hvor det ikke er behov for 
ytterligere tiltak, sier hun.

Det er den enkelte avdeling som bestem-
mer hvilke sikkerhetstiltak det er behov for 
og hvilke områder som skal være adgangs-
begrenset i samarbeid med Strands avdeling. 

Pålegg fra Arbeidstilsynet. Dagens bygn-
ingsmasse ved OUS har en gjennomsnitts-
alder på 60 år. I tillegg er 272 000 kvm av 
OUS sitt totale areal vernet. Det er nesten 
30 prosent av den totale bygningsmas-
sen, eller et område som er like stort som 
60 prosent av Frognerparken, til sammen-
likning. Sammenslåingsprosessen førte til 
at planlagt utbedringsarbeide på Ullevål 
ble utsatt. OUS har i øyeblikket flere aktive 
pålegg fra Arbeidstilsynet som inkluderer 
utbedringer av arbeidslokaler og utbedring 
av lokaler med bruk av potensielt skadelige 
kjemikalier.

– Noen av bygningene er helt falleferdige, 
men ting er jo på vei, sier Synnes. 

TEMA I  SIKKERHET

«Sykehusene skal i 
utgangspunktet være 
åpne. OUS bruker 
både sonekontroll og 
dybdekontroll for å 
sikre sine verdier.»

SIKKERHETSSJEF GRY STRAND
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Kritikkløs bruk 
av kameraer

Informasjonsdirektør i Datatil-
synet, Ove Skåra, opplyser at 
Ahus måtte ta ned en rekke 
overvåkningskameraer som 
følge av et tilsyn.

På nyåret 2010 mottok 
Datatilsynet en henvendelse 
fra de tillitsvalgte og hoved-
vernombudet der det ble stilt 
spørsmål ved lovligheten av 
den utstrakte bruken av over-
våkingskameraer i sykehusets 
lokaler. Saken fremsto som 
kompleks, og på bakgrunn av 
de mottatte opplysningene ble 
det besluttet å gjennomføre et 
tilsyn ved sykehuset. Det ble 
lagt særlig vekt på at pasienter 
ved et sykehus ofte befinner 
seg i en sårbar situasjon, og 
at de ansatte opplevde at hele 
deres arbeidsdag ble fanget 
opp av kameraer, opplyser 
Skåra.

Under tilsynet fikk Data-
tilsynet bekreftet at omfan-
get av kameraovervåking 
var betydelig, med over 200 
installerte kameraer. Det kom 
frem at overvåkingskameraer 
ble benyttet til en rekke ulike 
formål og at det i liten grad var 
foretatt kritiske vurderinger av 
tiltakene i forkant.

Tilsynet resulterte i en rekke 
pålegg. Blant annet måtte 
overvåkingen av korridorer, 
heiser og andre fellesområder 
i all hovedsak avvikles.

- Etter Datatilsynets vurder-
ing er saken av prinsipiell bety-
dning fordi det ble slått fast at 
brukere av sykehus har krav 
på et særlig vern mot at deres 
integritet og privatliv krenkes. 
Pasienter og deres pårørende 
bør av åpenbare grunner 
skånes mot at oppholdet 
på sykehuset blir underlagt 
overvåking, selv om hensik-
tene bak kameraene er aldri så 
gode, opplyser Skåra.

KRISTIN MACK-BORANDER

Sykehus kan først og fremst bli et ter-
rormål fordi det er et sted der mange 
personer oppholder seg. Det opplyser 
Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

– Jeg kjenner ikke til at sykehus har 
vært brukt som terrormål. Per i dag 
ser vi ingen umiddelbare indikasjon 
som tilsier dette. Men for en terrorist 
vil et sykehus på lik linje med en fot-
ballstadion kunne være et mål, fordi 
det er et sted der mange mennesker 
oppholder seg, og det er dermed et 
scenario man bør ta høyde for i risiko-
analysen. Vi vet at større menneske-
mengder er uttalte og ettertraktede 
mål for terrorister. Jo større og mer 
spektakulær terroraksjonen er, dess raskere sprer 
nyheten seg internasjonalt, både om selve aks-
jonen men også om de som står bak, sier Thomas 
Haneborg, senior sikkerhetsrådgiver i Politiets 
sikker hetstjeneste (PST). Han gir råd til både det 
offentlige og det private om hvordan beskytte seg 
mot ulike trusler. I den senere tid har PST merket 
økt pågang fra helsevesenets side, både fra hel-
setjenesten selv og fra myndighets organer som 
direktorat og tilsyn.

Både PST og viktige samfunnsinstitusjoner 
jobber etter en modell der risikoanalysen står sen-
tralt. Stikkordene er hvilke verdier man ønsker 
å sikre, hvilke trusler man står overfor, og hvor 
sårbar man er. Å plassere et kamera ved inngangs-
døren er ikke noe poeng, dersom det ikke er gjort 
noen analyse som tilsier at det er her sårbarheten 
er størst, opplyser Haneborg. 

Forebygge terror. – Forskning viser at sikrings-
tiltak mot terrorisme også forebygger mot min-
dre alvorlige trusler. Man kan også tenke seg at 
kriminelle ønsker å få tilgang til kjemiske eller 
biologiske stoffer som de kan benytte seg av andre 
steder. Motsatt vil tiltak som har som hensikt å 
beskytte mot tap av lett omsettelige verdier, som 
pc-er eller medisiner, i liten grad beskytte mot 
andre trusler, som terrorhandlinger, sier han. 

Haneborg er i likhet med andre sikkerhets-
eksperter Journalen har vært i kontakt med, 
opptatt av at ulike hensyn må veies opp mot 
hverandre, ved sikring av et sykehus. – Verdien 
av sykehus er ikke bare evnen til å gi medi sinsk 
behandling, men også at det er institusjoner 
som leverer trygghet til befolkningen, sier han. 

Dermed kan både for lite og for mye av synlige 
sikkerhetstiltak minske befolkningens følelse av 
sykehus som et trygt sted. – Både for få og for 
mange overvåkningskameraer kan føre til at pasi-
enter føler seg utrygge, sier han.

Hvor et sykehus er mest sårbart, vil avhenge av 
flere faktorer. – De verdiene man vil sikre kan både 
være evnen til å gi behandling, og de legene som er 
nødvendige for dette, men også ulike bygninger. 

– Et scenario kan være at akuttmottaket settes ut 
av spill for å hindre behandlingen av skadde etter et 
hovedangrep. Det er et sted der det er lett å trenge 
seg inn fordi dørene ofte er åpne eller ulåste. Et av 
de viktigste stedene å beskytte kan være en opera-
sjonssal, dersom sykehusets akuttfunksjoner ikke 
fungerer om den settes ut av spill. Men om man 
har planer for raskt å kunne sette opp en opera-
sjonssal i nærheten, dersom den som brukes til 
vanlig settes ut av spill, er det ikke nødvendigvis 
her sårbarheten er størst, sier han. 

Oppgjør på sykehuset. For to år siden tok 80 
rasende menn seg inn på sykehuset i Odense, 
etter at en mann ble såret under feiringen av den 
muslimske høytiden Id. En liknende hendelse 
fant sted på Ullevål i april i fjor, da en utager-
ende person tok seg inn i kantina på Ullevål fordi 
René Karoli og sønnen hans lå hardt skadd på 
sykehuset. 

– At sykehuset ikke er et mål i seg selv, men 
de som befinner seg der, er også noe man bør 
beskytte seg mot. Samtidig er det ikke gitt at alle 
former for trusler mot et sykehus har som formål 
å ødelegge det. I en krigssituasjon kan en angriper 
ønske å bevare et sykehus og bruke det til egen 
vinning, sier Haneborg.

PST: Sykehus bør 
vurdere terrorisme 
som et mulig scenario
Ved å beskytte seg mot terrorhandlinger vil sykehus 
også beskytte seg mot andre og mindre alvorlige  
uønskede handlinger.   
TEKST: PER HELGE MÅSEIDE

«Verdien av sykehus 
er ikke bare evnen 
til å gi medisinsk 
behand ling, men også 
at det er institusjoner 
som leverer trygghet 
til befolkningen»

THOMAS HANEBORG, 
senior sikkerhetsrådgiver 

i Politiets sikkerhetstjeneste, PST



Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.



TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER 

Fra juridisk hold er synet på kon-
troll- og sikkerhetstiltakene i syke-
husene delt. 

– Generelt synes jeg ikke at den alminnelige 
befestningen av samfunnet tilsier at også 
sykehusene skal gjøres til festninger. Har den 
nåværende generøse holdningen vært urimelig 
til bry og skade for pasientene og behandlin-
gen av dem? spør tidligere høyesterettsdommer 
og leder av Lund-kommisjonen, Ketil Lund.

Jurist og advokat Jon Wessel-Aas, som også 
har arbeidet mye med ytringsfrihet og person-
vern, og fremhever imidlertid viktigheten av 
tryggings- og sikringstiltak:

– De gangene jeg selv har vært innom syke-
hus, har jeg som regel henvendt meg i en resep-
sjon for å få vite hvor jeg skal. Men jeg har også 
fått inntrykk av at jeg like gjerne kunne tatt 
heisen uten å bli stoppet og kommet meg dit 
jeg skulle uten videre hindringer. Jeg vet ikke 
hvor ofte det har skjedd uheldige hendelser på 
grunn av dette, men dersom det rent praktisk 
er mulig, er det uansett for dårlig sikring, sier 
han.

– Sykehus oppbevarer svært mange sensitive 

opplysninger, og da stiller lovgivningen om 
behandling av personopplysninger klare krav 
– ikke bare til selve den elektroniske lagringen, 
men også til hvordan man rent fysisk sikrer til-
gangen til denne informasjonen. Dersom det 
er slik at uvedkommende kan komme seg inn 
på rom hvor for eksempel pasientnotater lig-
ger, er dette problematisk. 

Også det fysiske rommet rundt pasientene 
må være sikret, mener Wessel-Aas.

– Pasienter skal i utgangspunktet ha det 
samme privatlivet på sykehuset som ellers. 

Sykehuset fungerer som en erstatning for deres 
hjem den tiden de er der. Det betyr at man 
skal kunne føle seg trygg, ikke bare for farlige 
hendelser, men også på at man ikke risikerer å 
møte andre enn medpasienter og deres besøk-
ende. Mannen i gaten skal ikke ha mulighet til 
å komme seg inn på rommet og i korridoren. 
Dette innebærer at sykehuset bør være inndelt 
i soner med sluser mellom. Det skal ikke være 
like lett å komme seg inn i et oppholdsrom 
for allmennheten som inn på behandlings-
avdelinger og videre inn i de enkelte pasient-
rom. Samtidig er det min mening at man 
selvfølgelig ikke skal overdrive dette, men i 
det lengste forsøke å bevare et åpent og fritt 
samfunn, sier han.

«Generelt synes jeg ikke at den 
alminnelige befestningen av sam-
funnet tilsier at også sykehusene 
skal gjøres til festninger.»

KETIL LUND

«Sykehuset fungerer som 
en erstatning for deres 
hjem den tiden de er der.»

JON WESSEL-AAS

Ulike syn på sikkerhetstiltak

TEMA I  SIKKERHET

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Begge er opptatt av de uintenderte effektene 
av iverksatte sikkerhetstiltak. Forebygger de 
egentlig det vi ønsker å forebygge, eller gir 
de først og fremst en illusjon om sikkerhet? 
Eller verre – bidrar for mye kontroll til å 
skape mistillit, altså det motsatte av hva man 
egentlig ønsker å oppnå? 

– Vi må ikke være naive når det gjelder 
behovet for sikkerhet. Samtidig må vi heller 
ikke bli naive den andre veien og tro at det 
bare er å sette opp noen kameraer, og så er 
alt i orden, sier Kaufmann. – Det å virkelig 
øke sikkerheten, er ingen quick fix. Teknolo-
giske sikkerhetstiltak vinner som oftest fordi 
de er billigst, sier hun. 

Også filosof Joakim Hammerlin mener 
det er en fare for at sikkerhetstiltak, dersom 
de blir for påtrengende, virker mot sin hen-
sikt og i stedet induserer utrygghet: 

– Mange har sikkert opplevd dette når 
de reiser utenlands. Oppbud av sikkerhets-
vakter, dørvakter, politi og så videre, gjør 
noe med et bymiljø, hele stemningen i sam-
funnet. Man blir mer på vakt. Dette per-
spektivet kan også overføres til miljøet og 
stemningen på et sykehus. Forskning viser 
at folk begynner å oppføre seg annerledes 
dersom de vet at det er et kamera i rom-
met. Hvis alt overvåkes, vil man som pasient 
kunne begynne å spørre seg: «Hvorfor?» 

Kaufmann og Hammerlin er opptatt av 
hvilke effekter sikkerhetstiltakene har på 
samfunnet i et mer langsiktig perspektiv. 
Begge forsøker å løfte debatten over på et 
mer prinsipielt, overordnet nivå. 

– Dersom sikkerhets- og tryggingstilt-
akene blir for dramatiske, vil det til slutt 
kunne svekke den demokratiske grunntonen 
i samfunnet, sier Hammerlin. – I en sykehu-
ssituasjon kommer man inn på mennesker 
på en helt spesiell måte. Da er det særlig 
viktig å være bevisst på hva slike tiltak kan 
gjøre med våre relasjoner og grunnleggende 
oppfatninger, sier han.

Også Kaufmann mener at for mye kon-

troll undergraver fellesverdier som tillit og 
åpenhet.

– Trygghet skapes ikke ved at vi kon-
trollerer hverandre, men ved at vi ikke lar oss 
styre og regulere av utryggheten, sier hun.

Historien viser at kontrolltiltak, når 
de først er blitt implementert, gjerne blir 
værende, påpeker Hammerlin.

– Enten man er leder for et land eller et 
sykehus, vil man ikke være den som, der-
som uhellet skulle være ute, står ansvarlig 
for å ha fjernet det som kunne ha motvirket 
det. Fordi sikkerhetsforanstaltningene som 
oftest blir permanente, er det viktig at den 

prinsipielle diskusjonen kommer før imple-
menteringen av dem. Dette perspektivet bør 
også inn i sykehusene, sier han. 

– Overordnede prinsipper og langsiktige 
konsekvenser i form av undergraving av tillit 
blir kanskje vel abstrakt når sykehusledelsen 
skal ta beslutninger om sikkerhetstiltak?
– Vel, egentlig er det veldig konkret. Sam-
funnets bevissthet om den økonomiske ver-
dien av tillit, er økende. Hele vår økonomi 
er jo basert på den. La meg komme med 
et privat eksempel: På vei til hytta er det et 
lite utsalg av ved og egg. Man forsyner seg 
med det man ønsker og legger pengene i 
kassen. Årsaken til at det går rundt er net-
topp denne tilliten – man slipper å lønne et 
menneske som skal sitte der å styre «butik-
ken». Det er en ufattelig verdi som ligger i 
dette, at slike systemer fungerer. I Norge har 
vi et samfunn hvor tilliten til politikere og 
institusjoner er svært høy. Det gjelder også 
helsevesenet. Dette er kanskje en indikasjon 

«Mistillit er selve drivstoffet for kontroll, 
noe som igjen fører til ulike sikkerhets-
tiltak. Med grunnleggende tillit 
i bunnen, minker behovet for kontroll»

TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER 

«Hvis alt overvåkes, vil 
man som pasient kunne 
begynne å spørre seg: 
"Hvorfor?"»

JOAKIM HAMMERLIN

– Vi må ikke være naive når det gjelder 
behovet for sikkerhet. Samtidig må vi heller 
ikke bli naive den andre veien og tro at det 
bare er å sette opp noen kameraer, og så er alt 
er i orden, sier Mareile Kaufmann

– Dersom sikkerhets- og tryggingstiltakene blir 
for dramatiske, vil det til slutt kunne svekke 
den demokratiske grunntonen i samfunnet, 
sier Joakim Hammerlin.

Det mener Mareile Kaufmann, forsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning 
og filosof, forfatter og lektor ved Nansenskolen, Joakim Hammerlin. 
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Sykehusdrap mellom fakta og fiksjon
Kunne et drap på en Ahus-pasient i 
Torkil Damhaugs bok «Sikre tegn på 
din død», skjedd i virkeligheten? 

En pasient forsvinner på Akershus 
universitetssykehus. Samme natt 
blir han, som følge av en svikt i 
sikkerhetssystemet, funnet med 
avskåret strupe i et kott i kjelleren. 

Dette er utgangspunktet i forfat-
ter Torkild Damhaugs nyeste og 
kritiker roste thriller, «Sikre tegn 
på din død». Damhaug, som også 
er lege, gjorde research på Ahus i 
forbind else med boken. Han la fort 
merke til at det var blitt installert 
overvåkings kameraer siden han selv 
jobbet der på å 90-tallet.

– Mitt inntrykk er at Ahus var godt 
dekket med overvåkingskameraer. 
Men det betyr jo ikke at folk ikke 
kan komme seg inn på steder de 
ikke bør være. Mye kan fortsatt skje. 
Balansen mellom sikkerhet og indivi-

dets frihet er et evig dilemma og det 
gjelder å finne en god mellomting 
mellom for lite og for mye. Jeg tror 
det er helt nødvendig at sikkerhets-
tiltakene har økt i tråd med utviklin-
gen i samfunnet for øvrig. Samtidig 
må vi ikke komme dit at pårørende 
må ransakes hver gang de skal på 
besøk, sier han.

Damhaug mener det ikke er tilfel-
dig at sykehus er et attraktivt valg 
av miljø i kriminal- og spenningslit-
teraturen. 

– Her kommer liv og død tett 
innpå en, samtidig som bygningenes 
mørke kjellere og korridorer innbyr til 
spenning og uhygge. Den store kon-
trasten mellom helsevesenets mål 
om å lindre, trøste og helbrede og 
eventuelle morderes bevisst onde 
hensikter, gjør det hele ekstra  
uhyggelig, sier Damhaug.

KRISTIN MACK-BORANDER 
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på at sikkerhets- og tryggingstiltakene bør 
få lov til å forbli på et fornuftig og edruelig 
nivå, sier han.

– Jens Stoltenberg sa i sin tale etter 22. 
juli: «Vårt svar er mer demokrati, mer 
åpenhet, mer humanitet. Men aldri 
naivitet.» Synes du politikerne har klart 
å følge dette prinsippet?
– Etter mitt syn har det norske samfunnet 
stort sett klart å holde fast ved en fornuftig 
balanse i vektingen mellom sikkerhet og 
åpenhet, også etter 22. juli. Klokskapen det 
politiske Norge utviste etter tragedien er en 
vesentlig årsak til dette. Samtidig tror jeg at 
det er et utslag av at høytillitssamfunn har 
sterkere motstandskraft til å takle ekstreme 
situasjoner, sier Hammerlin. 

Et trygt sted å være. Mareile Kaufmann 
er opptatt av at løsningen på sikkerhets-
problemet ikke nødvendigvis er flere 
kamera er og mer teknologi. 

– Det å utnytte menneskelige ressurser, 
bygningsmasse og arkitektur best mulig, 
er alternative måter å tenke sikkerhet på. 
Et eksempel er at innganger, dørvakter, 
informasjonsdisker og liknende plasseres 
på fornuftige og godt gjennomtenkte 
steder. Et sykehus med en god balanse 
mellom menneskelige og teknologiske 
sikkerhetstiltak signaliserer at dette er et 
trygt sted å være. Det gis et inntrykk av at 
man kan bevege seg fritt, uten å føle seg 
overvåket eller i fare, omgitt av kompe-
tent og oppvakt personale.

«Et sykehus med en god 
balanse mellom men-
neskelige og teknolo-
giske sikkerhetstiltak 
signaliserer at dette er et 
trygt sted å være.»

MAREILE KAUFMAN

TEMA I  SIKKERHET

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Om solidaritet i ebolaens tid 

KRONIKK

VIL DU SKRIVE EN KRONIKK TIL JOURNALEN?
Kronikk skal være på 4500 tegn, leveres med portrett av kronikkforfatteren. Kommentar/leserinnlegg skal være på 2500 tegn. 
Ta kontakt med redaktør Per Helge Måseide (se kolofon s. 3). Kronikker som kommer på trykk honoreres med en boksjekk.

Albert Camus’ bok Pesten er en 
klassiker, som sier noe viktig om 
de eksistensielle spørsmålene 
som kommer opp mellom men-

nesker der det er alvorlig smitte. Det er en 
vakker og tankevekkende bok om en by 
som blir satt i karantene på grunn av pest. 
Byportene voktes av soldater, og innbyg-
gerne må forholde seg til hverandre, med 
sin angst og sine håp. Noen blir sjenerøse, 
andre blir smålige og ondskapsfulle. 

Ebola er ikke en ny sykdom, det har vært 
registrert utbrudd av sykdom med ulike 
ebolavirus i Afrika siden 1976. Men det 
nåværende utbruddet er det største noen 
gang. Utbruddet startet i Guinea i desem-
ber 2013, og omfatter nå også landene 
Sierra Leone, Liberia, Senegal, Nigeria og 
Den demokratiske republikken Kongo. 

Verdens helseorganisasjon har erklært at 
ebolautbruddet er «public health emer-
gency of internantional proportions». Til 
tross for det, anbefales det ikke generelle 
restriksjoner på reiser eller handel, kun råd 
dersom noen som kommer fra de affiserte 
områdene skulle bli syke underveis.

Denne tvetydigheten er kanskje van-
skelig å forstå for allmennheten. I media 
er det for tiden en voldsom opphaussing 
av hva ebola kan bety for oss her i det 
trygge Norge. Fokuset er på frykt for om 
vi selv kan rammes. Media har intervjuet 
helsepersonell som reiser til affisert 
områder. Det får liten oppmerksomhet 
når de forsikrer at de vet hvordan de skal 
håndtere smittefare.

Det har slått meg hvor lite det er snakk 
om hvordan helsepersonell skal håndtere 
at de selv er så mye mer privilegerte 
enn sine pasienter. Skulle de selv få en 
febersykdom av noe slag, vil de flys ut 
og få den beste behandlingen som er å 
oppdrive, og av mye høyere kvalitet enn 
hva de kan by sine pasienter. De vil merke 

smertelig hvor ulik prislapp det settes på 
oss mennesker.

I et innslag på NRK Dagsrevyen en 
kveld ble det vist hvordan personalet på 
Ullevål sykehus læres opp i fall vi skulle 
få et mulig ebolatilfelle til Norge. Det er 
ikke helt enkelt å sette en kanyle intra-
venøst med tykke oppvaskhansker, og det 
er heller ikke lett å få god kontakt med 
pasienter når en snakker i mikrofon inne 
i heldekket maske. Min tanke var at det 
var fint at de gjør jobben sin, uten at jeg 
så nyhetsverdien i det. Sykehuspersonell 
gjør jo jobben sin hele tiden. Men fokuset 
var på frykt, var de ikke redde for egen 
smitte? Svaret var negativt, men på nytt 
satt en igjen med at de, og vi alle, egentlig 
burde være redde. 

Preben Aavitsland har oppsummert den 
globale situasjonen slik: Det vi med god 
grunn skal frykte er sykdommer som 
smitter lett og som har en høy dødelighet. 

Ebola har høy dødelighet, men den smit-
ter bare ved direkte kontakt med syke, og 
har derfor et lite smittepotensiale. Det er 
derfor ingen grunn til å frykte at dette blir 
en stor, verdensomspennende epidemi.

For landene som er rammet, er ebola en 
katastrofe. Helsepersonellsituasjonen i 
de affiserte landene er blant de dårligste i 
hele verden, og når mange helsearbeidere 
rammes, blir konsekvensene enorme. Pasi-
enter som kunne fått livreddende behan-
dling for febersykdommer som malaria 
eller meningitt, kan bli overlatt til seg selv. 
Karantene er et godt hjelpemiddel, men 
der karantene nå er satt i verk, kan det få 
enorme konsekvenser for innbyggerne, 
fordi myndighetene ikke klarer å stille 
med et apparat for å skaffe mat og annet 
befolkningen trenger. 

Verdens helseorganisasjon publiserte 
28. august en konkret plan for hvordan 
utbruddet kan bekjempes. Det er et akutt 
behov for helsepersonell, bedre laborato-
rie- og isolasjonskapasitet, og beskyttelses-
utstyr. Men også det videre perspektivet 
tas med: Generell folkeopplysning, organ-
isering av begravelser slik at videre smitte 
hindres, sikring av tilgang til mat og vann. 
Et korttidsperspektiv må kombineres med 
oppbygging av allerede sårbare helsesyste-
mer i de landene som rammes.

At ebola nå defineres som en internasjonal 
katastrofe, betyr ikke at vi alle står i fare 
for å få sykdommen. Men det betyr at de 
landene som er rammet, trenger hjelp og 
solidaritet fra hele det globale samfunnet.

Smittsomme sykdommer, og særlig der 
det enda ikke fins spesifikk forebygging og 
behandling, kan lett få mytiske propors-
joner. Vi kan lære av skjønnlitteraturen, 
som av Camus' roman, om hva en epi-
demi av frykt kan føre til. Og av gamle, 
gode Arnulf Øverland om at vi må bry 
oss, også når ikke vi selv er rammet. 

BERIT AUSTVEG, LEGE

«…på nytt satt en igjen 
med at de, og vi alle, 
egentlig burde være 
redde»

Smittsomme sykdommer, og særlig der det enda ikke fins spesifikk 
forebygging og behandling, kan lett få mytiske proporsjoner.
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Jeg vil i dette essayet fortolke 
medisinens grunnstoff, tillitium.
Tillit er menneskets følelse av at andres god-
het, ærlighet og dyktighet er å stole på. Tillit 
medfører ofte en overføring av makt til en 
person eller til et system, makt til å handle på 
min vegne, til mitt beste.

Personlig tillit er tillit til din ektefelle, din 
venn, din lege. Personlig tillit oppstår mellom 
mennesker med navn, følelser, ansikt. Person-
lig tillit må vinnes, aktivt. 

Sosial tillit er tillit til institusjoner for 
eksempel Stortinget, politiet, helsevesenet. 
Sosial tillit utvikler seg mellom mennesker 
og ansiktsløse, følelsesløse abstraksjoner, for 
eksempel «sykehuset». 

Legen trenger tillit til seg selv, 
fra samfunnet og fra pasienten:
Legen må akte seg selv. Den profesjonelle 
selvaktelsen bygges opp av to kapitaler, den 
faglige og den moralske. Den faglige selvtil-
lit krever at legen kan sitt fag. Men det er 
ikke nok. Flinkhet alene kan til og med være 
farlig. Til legeidentiteten hører også å forvalte 
et verdisett: Å gjøre det gode, å være barm-
hjertig, å være rettferdig. For å respektere seg 
selv må legen også være i likevekt med det 
humanistiske lodd i medisinen.

Det andre rop etter tillit lyder fra legeprofe-
sjonen til samfunnet. Legen må ha tillit for å 
kunne utøve en viss grad av faglig selvstyre. 
Helsetjenestens autonomi bygger på over-
føring av makt fra samfunnet til helsefag-
folk som folk stoler på. Befolkningens tillit 
underskriver en uavhengighetserklæring for 
legene. Uten tillit ville helsetjenesten være en 
slagmark invadert av advokater, byråkrater, 
journalister, kontrollører, konsumenter og 
spekulanter.

Syke mennesker har alltid hatt et særlig 
behov for tillit fordi sykdom innebærer et tap 
av tillit til kroppen, funksjonsevnen og fram-
tiden. Tapet av selvtillit forsterker behovet for 
å stole på andre, blant dem legen. 

Bli med nå på et klinisk møte i Tillitens rom 

sammenliknet med i Angstens rom:
  I tillitens rom vil pasienten legge fram sitt 

egentlige ærend, også når dette er følsomt 
og pinlig. Angstens rom er fullt av masker 
og koder.

  I tillitens rom er pasientens slå-seg-til-
ro-med-terskel lav uten høye krav til 
teknologi.

   I angstens rom skapes falsk trygghet 
gjennom unødige prøver og sofistikerte 
henvisninger.

  I tillitens rom rår tålmodighet. Legen kan 
bruke tiden som diagnostisk og terapeutisk 
middel. I angstens rom høres et taust rop 
om handling nå!

  I tillitens rom er legen som legemiddel til 
stede. I angsten rom er molekylene alene 
uten den helbredende kraft fra tillit, tro 
og håp.

  I tillitens rom har legen frihet til å 
skredder sy medisinen til denne enestående 
pasienten, i denne spesielle livssituasjonen, 
på denne underlige onsdagen. I angstens 
rom vil klinisk praksis bli standardisert av 
pasientrettigheter, internkontrollsystemer, 
evidence-baserte programmer, frykt for 
klage og erstatning.

  I tillitens rom vil legen bli tilgitt. 
I angstens rom blir hun eller han anklaget 
for den samme feil.

  I tillitens rom trives legen. I angstens rom 
brenner hjelperen ut.  

Kyndighet skaper tillit. Moralske kvaliteter 
og personlige egenskaper er, som vi snart 
skal se, vesentlige for tillit, men de må 
ikke skygge legge profesjonell kompetanse. 
Pasienten veksler først og fremst tillit med 
forventet kyndighet. For å fortjene tillit må 
legen kunne sitt fag.

De neste kildene til tillit skal vi smugle til 
Norge fra Afrika. Våren 2009 var jeg på 

oppdagelsesferd i Afrika. Gjennom syv land, 
floder og ørkener, jungler og fjell reiste jeg for 
å spionere på døden. På denne reisen møtte 
jeg mange kolleger: tradisjonelle helbredere 
og medisinmenn. De tok imot meg med 
åpenhet og tillit. Jeg fikk følge deres arbeid 
gjennom «kontordagen» i Etiopia, Botswana 
og Uganda. Vi utvekslet erfaringer om å 
hjelpe mennesker i sykdom og nød. 

Jeg lærte at det syke hjertet lengter etter: 
•  en lege som vil deg vel
• en lege som deler makt
• en lege som er ærlig

Å ville vel. Ved Den blå nil i Etiopia møtte 
jeg medisinmannen Nega. Han var høyt 
ansett, rik på kunnskap, kveg og sønner. 
Faren, farfaren og oldefaren hadde alle vært 
helbredere. Stillingen som medisinmann 
gikk i arv. Jeg ble nysgjerrig på hvem av de 
fem sønnene som skulle følge etter ham. 
Medisinmannen observerer sine sønner nøye 
gjennom barndom og ungdom, gransker 
deres personlighet, setter dem på små og store 
moralske prøver og velger til slutt den søn-
nen som har den edleste karakteren. Viktige 
«opptakskriterier» er intelligens (bare middels 
vekt), trofasthet mot flokken, men aller vik-
tigst: snillhet. Evne til å føle med og bry seg 
om den syke har vist seg gjennom slektsled-
dene å være helbrederens fornemste egenskap.

Å dele makt. I Kalahariørkenen i Botswana 
kan vi lære å dele makt. Medisinmannen er 
rik. Han kan ta en diamant eller en okse i 
honorar. Han bor staselig med to koner og to 
biler. Hver morgen går han til sin «klinikk», 
en afrikansk hytte laget av kumøkk og leire, 
gras på taket, jordgolv. Her forbereder han 
kontordagen: henter fram sine hvite knokler 
og en kvast hallusinogene urter, bygger et lite 
bål. Den første pasienten kommer. Helbrede-
ren og den syke sitter på samme jordgolv. De 
er ikke ordnet i en høy og en lav. Medisin-
mannen har fine følehorn, lytter lenge. 
Når tiden er moden, får pasienten de hvite 
knoklene i sin hule hånd, ånder ut på dem tre 
ganger og kaster knoklene på det røde jord-
golvet. Nå tenner vår kollega bålet og legger 
urtene på. En røkelse stiger opp. Den syke og 
helbrederen bøyer seg over bålet, sniffer dypt 
og faller i transe. De er over på den andre 

Med professor Goodenough som ideal
Hvis vi lar oss inspirere av afrikanske kollegers mål om å ville 
den syke vel, å dele makt og å være ærlige leger med grenser, skaper vi tillit. 
Det er helsetjenestens diamant, skriver Per Fugelli.

PER FUGELLI,
Professor i sosial-
medisin og sam-
funnsdebattant 

ESSAY I  VED PER FUGELLI
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siden og rådfører seg med forfedrenes ånder. 
Nokså samtidig våkner de opp, setter seg 
på huk ved de hvite knoklene og tolker det 
diagnostiske mønster. Sammen finner de ut 
hva sykdommen kommer av og hva som kan 
gjøres. De har forstått at god medisin oppstår 
når to eksperter møtes: medisinmannen, 
ekspert på sitt fag, pasienten, ekspert på seg.

Å være ærlig. Der hvor Den hvite nil går 
ut av Victoriasjøen i Uganda, må vi lære av 
professor Goodenough. Flott navn. Tenk 
om vi kunne ha Helseforetaket Godt Nok. 

Professor Goodenough er en motelege blant 
sitt folk hjemsøkt av fattigdom, aids og vold. 
Han praktiserer sitt navn på to vis: 
•  Han er brutalt ærlig på medisinens grenser. 

Han er en lege med grenser. Han er stolt 
av sine kunster, men samtidig tydelig på at 
han ikke er Gud. Han kan hjelpe med noe, 
men ikke alt. 

•  Han er en mester i å veilede pasientene til 
godt nok liv. Hans melding kan være: «Du 
må inngå samliv med fare, plage og onds-
kap, bare slik kan du bli glad og trygg.» 

Professor Goodenoughs metode er å få folk 

med kronisk trøbbel til å skifte målestokk fra 
forventet glansbilde til et realistisk speilbilde 
med flekker og lidelse. 

Hvis vi lar oss inspirere av våre afrikanske 
kollegers ærgjerrighet: å ville den syke vel, å 
dele makt og å være ærlige leger med grenser
skaper vi helsetjenestens diamant: TILLIT. 
Den varer evig.

Essayet bygger på en tale ved årsmøtet i Oslo 
legeforening, der forfatteren ble utnevnt til Årets 
Oslo-lege (se side 17).

Med professor Goodenough som ideal
Hvis vi lar oss inspirere av afrikanske kollegers mål om å ville 
den syke vel, å dele makt og å være ærlige leger med grenser, skaper vi tillit. 
Det er helsetjenestens diamant, skriver Per Fugelli.

ILLUSTRASJON: TINE SVAE/SVOVEL
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25. juli i år hadde Dagens Næringsliv 
en «raskere tilbake»-reportasje. Nei, 
det dreier seg ikke om raskere tilbake 
etter sykdom, men etter fødsel. En 
OUS-direktør var på jobb dagen etter 
fødsel, og en norsk lege i Sverige to 
dager etter fødsel. Sistnevnte var veldig 
tydelig på at det var nødvendig for 
karrieren hennes. Diskriminerings- og 
like stillingsombudet framhever at det 
å få barn og være hjemme med barn, 
kan være karrierehemmende og også ha 
negativ innvirkning på lønnsutvikling.

I Aftenposten 6. september får vi 
innblikk i resultater fra en kom-
mende artikkel om kjønnsforskning 
der forskningsobjektene er kvinner 
fra Norges rike elite som avbryter 
karrier en og legger all innsats i hjem 
og barn. 

I Dagens medisin 28. august kan 
vi lese om det nye tilbudet i Trond-
heim, «Spiren». Ett av tilbudene skal 
være å drive såkalt infertilitetsfore-
bygging. Målgruppen er kvinner og 
menn mellom 27 og 35 år. Det dreier 
seg om fertilitetsrådgivning, der et av 
spørsmålene vil være: Hvor lenge er 
det «trygt» å vente med å få barn? Slik 
skal man kunne planlegge livet.

Det er heldigvis slik i Norge at man 
kan treffe valg som passer for en selv, 
også når det gjelder det å stifte familie, 
selv om det «normale» eller standarden 
blir idealet for mange. 

I Norge er ca 65 % av 
medisinstudent ene kvinner, og kvin-
ner er i flertall i stadig flere spesial-
iteter. Likevel er det slik at særlig 
sykehusene er innrettet som om at 
det er en overraskelse at unge kvin-
nelige leger får barn. LIS-leger har 
generelt utrygge ansettelsesforhold, og 
for kvinnelige LIS-leger er det kanskje 
enda mer utrygt. Faste stillinger for 
under ordnede sykehus leger vil bidra 
til å skape en trygg plattform i livet 
og på den måten bidra til en stabil 
arbeidssituasjon til nytte både for 
arbeidstaker og arbeidsgiver. Derfor er 
kravet om faste stillinger så viktig.

Politikerne synes å tro at ettåringer 
er sikret barnehageplass, men med ett 
opptak i året bør man fortsatt sørge for 
at barnet kommer til verden før 1. sep-
tember. Det er også noe man må endre 
på med kontinuerlig opptak med rett 
til barnehageplass fra fylte ett år. 

Faste stillinger

LEDEREN

SVEIN AARSETH

FRA FORENINGEN

«Det er heldigvis 
slik i Norge at man 
kan treffe valg som 
passer for en selv, 
også når det gjelder 
det å stifte familie»
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Christer Mjåset 22 11 80 80
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at særlig sykehusene 
er innrettet som om 
at det er en over-
raskelse at unge 
kvinnelige leger 
får barn.»
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MØTEKALENDEREN 

Professor i sosialmedisin og samfunnsdebattant  
Per Fugelli har fått utmerkelsen «Årets Oslo-lege». 

Fugelli fikk prisen på et arrangement i 
anledning Oslo legeforenings årsmøte. 

«Oslo legeforening tildeler Årets 
Oslo-lege til Per Fugelli: – ikke for 
hans meninger, men for hans meningers 
mot», heter det i begrunnelsen.

Fugelli parerte med å utnevne seg selv 
som ordlegen: – I det gamle Persia var 
det tre typer leger. Det var skjærelegen – 
kirurgen, urtelegen, – indremedisineren, 
og ordlegen. Størst blant dem var ordle-
gen. Hvis dette var en anerkjennelse til 
ordlegen blir jeg dobbelt glad, sa Fugelli.

Relativitetsteori
Per Fugelli er også kjent for «den sam-
funnsmedisinske relativitetsteori»: 
biologi ganger kultur ganger politikk 
opphøyd i 2. potens.

– Oslo legeforenings begrunnelse for 
å gi ham denne utmerkelsen er nettopp 
hans evne og vilje til å påvirke så vel kul-

turfaktoren som den politiske faktoren, 
heter det i begrunnelsen.

Per Fugelli (født 7. desember 1943) 
har etter endt utdannelse blant annet 
vært distriktslege på Værøy og Røst og i 
Porsanger. Han har tidligere vært profes-
sor i allmennmedisin ved Universitetet i 
Bergen og er fra 1992 professor i sosial-
medisin ved Universitetet i Oslo.

Fugelli ble tildelt Karl Evangs pris i 
2010 og Fritt Ords pris i 2013. Han 
har utgitt en rekke bøker, blant annet 
«Døden, skal vi danse», basert på sine 
egne erfaringer som kreftpasient.

Utmerkelsen Oslo-legen består av et 
koldnåls-litografi Nina Due og et reise-
stipend på kr. 10 000. Dette donerte 
prisvinneren til SOS barnebyer, nærmere 
bestemt en barneby i Mozambique.

Les Fugellis essay «Med professor Good-
enough som ideal» på side 15 og 16.

PER HELGE MÅSEIDE

Fugelli utnevnt til årets Oslo-lege

Møte i Litteraturhuset, 
Wergelandsalen 

mandag 3. november 2014 
kl. 19.00 – 21.00

«Er det fa'li det?»
Om overdiagnostikk 

og -behandling

Med moderne teknologi kan 
vi påvise stadig flere og mindre 

forandringer i kroppen,med 
usikker betydning for helsa vår. 

Er tilbud om utredning og behandling 
alltid et gode – eller kan det faktisk 

være skadelig?

GRATIS ADGANG

FOTO: PER HELGE MÅSEIDE

Her presenterer vi utvalgte arrange-
menter av antatt interesse for våre 
lesere. 

Oktober
9., 16. og 30. Klinisk emnekurs i 

onkologi på Diakonhjemmet

30.-31. Styreseminar i samarbeid med 

Vestfold legeforening

November
3. Møte i Litteraturhuset kl 19:00

5.  Møteserie i Legenes hus kl 17:30

13.  HMS-kurs på STAMI

17.-18. Grunnkurs C på Thon Hotel Opera

19. Kjøp og salg av fastlegepraksis på 

Thon Hotel Opera

20.  Styremøte i Legenes hus

Send en epost til Unni Brøter,  
unni.broter@legeforeningen.no, dersom 
du har forslag til et arrangement som 
bør komme med på kalenderen. Ønsker 
du eller foreningen din å annonsere for 
et arrangement? Kontakt vår annonse-
akkvisitør (se kolofon s. 3).  

Frist nr. 4/2014: 24. november

Oslo legeforening inviterer til møte onsdag 15. oktober 
kl 17:00 – 19:30 i Store auditorium på Rikshospitalet 

Temaet for møtet er

Campus Oslo 
«Fleip eller fakta?»
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Praktisk om krisehandtering
Denne boka føyer seg inn i ei etter kvart 
lang rekkje slike skrifter. Første utgåva av 
denne boka kom for åtte år sidan. Som 
forfattaren peikar på har mykje skjedd på 
dette feltet sidan den gong. Denne utgåva 
er vesentleg omarbeidd, og eg tykkjer at 
forfattaren har fanga opp det dagsaktuelle 
biletet av kva som er forsvarleg arbeid på 
dette tverrfaglege innsatsområdet på ein 
god måte.

Petter Skants er beredskapsleiar i Sjø-
mannskyrkja. Han har brei erfaring frå 
psykososialt støttearbeid både utanlands 
og heime, m.a. i petroleumsverksemda. 
Ståstaden hans er i eit arbeid retta mot 
kriser og katastrofar som rammar nord-
menn i utlandet. Dette pregar teksten, og 
gjer at boka skil seg litt frå andre liknande 
skrifter.

Kunnskap til bruk i dramatiske situa-
sjonar blir presentert varsamt og kjensle-
vart. Praktiske råd har godt ankerfeste både 
i formalia og fagleg kunnskap. For fattaren 
trekkjer ikkje fram meir teori enn det som 
trengst for å underbyggja praksis. Dei 
praktiske sidene ved denne type arbeid står 
i fokus, utan at teksten verkar overflatisk. 
Teorigrunnlaget han byggjer på er robust. 
Når det gjeld tiltak som er omdiskuterte, 
som psykologisk debriefing, seier han frå 
om det. Teksten er normativ, men slett 
ikkje imperativ.

Det er mykje klokt å finna om korleis 
fagfolk og ikkje minst verksemder kan 
førebu seg i dette arbeidet. Nokre forhold 
som ofte er bagatellmessig drøfta i andre 
tekstar, er gitt stor plass her. Dette gjeld 
til dømes øvingar og praktiske sider ved 
etablering av telefonsvarordningar og 
mottakssenter. Like eins er det ei mengde 
hjelpestoff med relevans for gjennomføring 
av praktiske sorgritual.

Litt flisespikkeri: Omtalen av den norske 
redningstenesta er fyldig og korrekt, og 
det skal vera visst at denne teneste er 
under vurdering for tida. Men organisa-
sjonsplanen frå juli 1980 som han viser til, 
blei på godt og vondt erstatta av ein ny i 
september 2013.

Og så kan eg ikkje unngå å kommentera 
risikobegrepet. Boka presenterer det 
etter kvart klassiske synet om at risiko er 
sannsynlegheit x konsekvens. Nettopp 
psykososialt omsorgsarbeid burde ta opp 
i seg nyare syn på risiko, der ikkje minst 
fenomenet uvisse/usikkerheit står sentralt.
Alt i alt ein dekkjande og lettlesen tekst 
om eit emne som fagfolk i mange sektorar 
bør ha kunnskap om.

JOURNALEN ANMELDER:

PETTER SKANTS

OMSORG I KRISER – håndbok 
i psykososialt støttearbeid.  
2. utgave.

Gyldendal Akademisk, 2014.
ISBN 978-82-05-46713-2
Kr. 385,-

GEIR SVERRE BRAUT
Stavanger 

universitetssjukehus 
og Høgskolen Stord/

Haugesund

«Kunnskap til bruk i 
dramatiske situa sjonar 
blir presentert varsamt 
og kjensle vart»

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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I FORBIFARTEN I  ANNE-CECILIE KALTENBORN

«Det står først og fremst på vilje, 
og den har inntil nå ikke vært til 
stede i vestlige land»
Helsepersonell fra Leger uten 
grenser må hver dag avvise ebola-
syke pasienter. General sekretær 
i Leger uten grenser i Norge, 
Anne-Cecilie Kaltenborn, mener 
verdenssamfunnet har manglet 
vilje til å stoppe epidemien, og at 
hjelpen kommer sent.

– Det handler ikke bare om at de må avvise 
en dødssyk pasient, man risikerer også at 
vedkommende går hjem og smitter fami-
lien sin. Det mangler så mye folk og utstyr, 
at vi ikke er i nærheten av å få kontroll 
over ebola-epidemien. Cuba har sendt 160 
hjelpearbeidere. Nå må også vestlige land 
på banen!

Anne-Cecilie Kaltenborn har tidligere 
jobbet som kildearbeider i NRK, politisk 
rådgiver for helseminister Ansgar Gabri-
elsen (H), og viseadmini strerende direktør 
ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Siden 
2012 har hun vært generalsekretær i Leger 
uten grenser. Nå nøler hun ikke med å ta 
for seg WHO sin innsats i ebola epidemien. 

Da Leger uten grenser i mars advarte mot 
at det hittil største utbruddet av ebola var 
under utvikling, fikk de beskjed av WHO 
om å roe seg ned, og være forsiktige med 
hvilke ord man brukte. Nå, et halvt år 
senere, sier WHO at situasjonen er ute av 
kontroll. Kaltenborn mener WHO ikke 
har tatt epidemien alvorlig. 

– Det er fint at de endelig lover å trappe 
opp innsatsen, og det er lovende at USA 
nå melder at de sender 3000 militære i et 
forsøk på å stoppe epidemien. 

– Hvorfor har de ikke forstått alvoret 
før nå?
– Det er et godt spørsmål. WHO er lite i 
felten selv, og har nok basert vurderingene 
sine på andre kilder. Ut fra den informas-
jonen vi har sittet på, og som vi har delt 
med WHO, er det vanskelig å forstå hvor-
for man ikke valgte å gå inn på et mye 
tidligere stadium. 

– Tror du det kan være politiske årsaker
som ligger bak?
– Det har jeg ikke grunnlag for å hevde.

– Er det for sent?
– For de 2000 som allerede er døde, er 
det for sent. Og vi aner ikke hvor mange 
som er smittet. En epidemi vil alltid stoppe 
på et eller annet tidspunkt, men når man 
somler med å komme i gang med tiltak i 
de rammede områdene, vil mange men-
nesker dø unødvendig. I enkelte områder 
har det viktigste smitteverntiltaket vært å 
bygge krematorier.

Ressursspørsmål. Kaltenborn mener det 
ikke dreier seg om et penger, men snarere 
er et ressursspørsmål.

– Vi kan ikke betale oss ut av problemet 
denne gangen. Det står først og fremst 

på vilje, og den har inntil nå ikke vært til 
stede i vestlige land. Over 20 nordmenn 
har reist til Guinea, Sierra Leone, og 
Liberia, noe som ifølge Kaltenborn er et 
oppsiktsvekkende høyt antall. Det utgjør 
over 10 prosent av alle hjelpearbeiderne 
Leger uten grenser i Norge til en hver tid 
har ute. Kaltenborn er imponert og stolt 
over dette engasjementet, men sier de fort-
satt har behov for mer personell. 

– Vi har særlig behov for helseper-
sonell med smittevernerfaring. Vi har 
opplærings kurs i Brüssel, spesielt tilrette-
lagt for personell som skal til områder med 
ebola-smitte. 

Hun mener norske myndigheter bør 
legge forholdene til rette for organisasjon-
ene som jobber i området. Først og fremst 
etterlyser hun en medisinsk evakuerings-
plan for hjelpepersonell som måtte oppleve 
å bli smittet.

– Det er en ekstra belastning å vite at det 
ikke finnes noen garanti for å bli hentet ut 
dersom de selv skulle bli syke. Helsevesenet 
i de rammede landene er dårlig, og i Libe-
ria har det brutt helt sammen. Hjelpe-
arbeiderne er derfor avhengige av gode 
beredskapsplaner fra hjemlandene sine. 

Kaltenborn mener det likevel ikke er et 
sjansespill å dra ned i regi av en hjelpe-
organisasjon.

– Foreløpig har ingen av våre hjelpe-
arbeidere blitt smittet. Vi har svært 
strenge rutiner for bruk og håndtering 
av sikkerhetsutstyr, og alle som drar ned, 
får nødvendig opplæring først. De fleste 
hjelpe arbeiderne som allerede er der, sier 
at de føler seg trygge. Samtidig befinner 
de seg bare milimetre unna dødelig smitte. 
Jeg er derfor svært ydmyk overfor den 
innsats en de gjør.

– Hvor store dødstall kan vi få i månedene 
fremover?
– Det er det ingen gode estimater på. 
Noen mener 20 000, andre mener flere. 
Men det handler ikke bare om antall døde. 
Hele samfunn er i ferd med å bikke. Skoler 
stenges, fly er innstilt, allerede svake helse-
vesen blir enda dårligere. Om vi ikke får 
kontroll på situasjonen innen kort tid, vil 
det få dramatiske følger for de rammede 
landene.  

ASLAK LIMA BRAUT

ANNE-CECILIE KALTENBORN
Utdannet i idéhistorie fra Universitetet i 
Oslo, og lederutdannelse fra Forsvarets 
høyskoles sjefskurs.
�1999: Cand.philol i idéhistorie, UiO
�1999-2002: konsulent ved det norske  
konsultatet i Shanghai
�2005: politisk rådgiver for helseminister 
Ansgar Gabrielsen (H)
�2002-2006: seniorrådgiver i internasjonale 
spørsmål for Oslo kommune
�2006-2012: viseadministrerende direktør 
Lovisenberg Diakonale sykehus
�2010: Forsvarets høgskoles sjefskurs
�2012 - generalsekretær Leger uten grenser 
i Norge fra februar 2012
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