
En av de mest omtalte sakene var den
såkalte trikkedrapssaken i Oslo. En 40 år
gammel somalier som nettopp var utskre-
vet fra akuttposten på Ullevål universitets-
sykehus, gikk i august amok med kniv på
en trikk i Oslo sentrum. En passasjer ble
drept, flere andre kom til skade. Hendelsen
vakte oppsikt over hele landet.

I sakens kjølvann ble det foretatt en
undersøkelse for å kartlegge ansvarsforhol-
dene. Drapsmannen hadde vært tvangs-
innlagt noen dager, men ble skrevet ut uten
å ha fått tilbud om videre hjelp.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus rettet
kritikk mot sykehuset. I rapporten ble det
blant annet påpekt at det ikke var iverksatt
et forsvarlig utrednings- og behandlings-
opplegg i tilknytning til mannens opphold
på sykehuset.

Helsedirektør Lars E. Hanssen viste i
den forbindelse til at Helsetilsynet tidligere,
i forbindelse med en undersøkelse av et
utvalg norske akuttpsykiatriske avdelinger,
har avdekket omfattende svikt.

– Nå må institusjonene og helseforeta-
kene ta de nødvendige grep for å sikre at
psykiatriske pasienter får rett behandling
og forsvarlig oppfølgning, uttalte Hanssen i
et intervju med Aftenposten.

Mye er bra
Det ble også betydelige presseoppslag da
Helsetilsynet i september la frem sin ende-
lige rapport om fødeinstitusjonene i Norge.
Etter å ha fått flere klager fra pasienter valgte
Helsetilsynet å se nærmere på 26 av landets
60 fødeinstitusjoner. Det ble blant annet
avdekket at uerfarne leger må takle vanske-
lige situasjoner alene, og at leger og jord-
mødre kommuniserer dårlig seg imellom.

- Det er også mangelfull dokumen-
tasjon på hva legen har sagt til pasienten
etter alvorlige hendelser, og hvilke vurde-

ringer legen har gjort under en fødsel, sa
assisterende direktør Geir Sverre Braut 
i Helsetilsynet til Tidsskrift for Den norske
lægeforening under fremleggelsen av
rapporten.

Overfor radiostasjonen P4 oppsummer-
te han funnene slik: - Mye er bra, men det
meste kan bli bedre.

Her er noen andre saker hvor Helsetilsynet
i 2004 ble trukket frem av mediene:
I januar fremla helsemyndighetene sin rap-
port etter den såkalte Dent-O-Sept-saken.
Det skjedde etter at en liten fuktig skumpen-
sel, som brukes til munnstell av alvorlige syke
pasienter, hadde skapt krigstyper i mediene.
Ifølge Aftenposten fastslo rapporten at 50
personer døde etter bakteriesmitten.

- Helsetjenesten er ikke oppdatert på
god munnhygiene hos pasienter med stor
risiko. Rutinene må gjennomgås. Syke-
husene må utvikle mer profesjonelle syste-
mer for innkjøp av utstyr. Videre må melde-
rutinene bli bedre når man oppdager noe
som ikke stemmer, påpekte helsedirektør
Lars E. Hanssen overfor pressen.

I februar gikk Helsetilsynet ut med kri-
tikk av Helse Sør for manglende smitte-
vernplan. Frykt for smittsom fugleinfluensa
gjorde saken ekstra aktuell.

Flere aviser meldte i februar at
Helsetilsynet refset Radiumhospitalet fordi
sykehuset ikke hadde kartlagt senskader
hos pasienter som har fått varierende strå-
ledoser under kreftbehandling. Pasientene
var ikke blitt informert om at de hadde vært
med i et forsøk.

I et oppslag i Aftenposten het det at
Helsetilsynet var bekymret for den dårlige
kapasiteten innen legemiddelassistert
rehabilitering (LAR).

I mars skrev samme avis at mindre enn
halvparten av landets sykehus har utarbei-

det lovpålagte beredskapsplaner, og den
fastslo at Helsetilsynet frykter kaos hvis en
større ulykke skulle skje.

Med bakgrunn i Helsetilsynets tilsyns-
melding fortalte Telemarksavisa i mars om
en lege som var fratatt sin autorisasjon
fordi han hadde slått ned to sykepleiere.

Betenkt
I april meldte VG at 8 000 nordmenn hadde
lagt seg på operasjonsbordet for å få fikset
på utseendet sitt. En fersk rapport om kos-
metisk kirurgi vakte betydelig oppsikt, og
helsedirektør Lars E. Hanssen sa i en kom-
mentar at han var betenkt over at stadig
flere lar seg operere av kosmetiske årsaker.

I forbindelse med streiken innen trans-
portsektoren i april, kunne helsedirektøren
overfor flere medier berolige med at det
ikke var stor fare for liv og helse. 

I mai skrev VG at den kjente legen
Espen Benestad ble gransket av
Helsetilsynet. Ifølge avisen var det mistan-
ke om at det foregikk uforsvarlig behand-
ling av transseksuelle pasienter hos spesia-
listen i klinisk sexologi. Senere konkluderte
imidlertid Fylkeslegen i Aust-Agder med at
Benestad ikke hadde drevet uforsvarlig.

I juni meldte Aftenposten at
Helsetilsynet feller ”en knusende dom”
over praksisen med rutinemessig feilkoding
av pasienter. Saken hadde fått betydelige
oppslag i medier over hele landet, og i sin
sluttrapport var Helsetilsynet svært kritisk
til journalføring og koding av pasientdiagno-
ser ved øre- nese- og halsavdelingen på
Sørlandet sykehus HF Arendal.

– Vi ser meget alvorlig på det som er
avdekket i Arendal, uttalte helsedirektøren i
et intervju.

I juli ble det kjent at 135 av landets
kommuner mangler planer for helsemessig
og sosial beredskap. En alvorlig sak, men
ikke like alvorlig for alle. For i Buskerud fry-
det man seg over at samtlige av fylkets
kommuner hadde fått godkjent sine bered-
skapsplaner.

- Dette er bra. Ingen har fått varsel om
pålegg i vårt fylke, sa en tilfreds fylkeslege,
Morten Calmeyer, ifølge Drammens Tidende.

Nesten hver eneste dag - året rundt - er Helsetilsynet kilde til små

og store nyhetsoppslag i aviser, radio, TV og på nettet. Pressen er svært

opptatt av hva som skjer i sosial- og helsesektoren, og følger godt

med. Også i 2004 var Helsetilsynet i medienes fokus ved en rekke

anledninger. Her er noen eksempler på hva som ble sagt og skrevet.
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