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For vel tre uker siden var det en reporta-
sje i Aftenposten om barnedødsfall etter 
en planlagt mandeloperasjon ved syke-
huset i Molde. Reportasjen har skapt et 
stort og viktig engasjement i flere medier. 
Viktig fordi den berører et område som 
historisk har vært et «ikke-tema», og som 
også har hatt store menneskelige kostna-
der. Det handler om at vi alle kan gjøre 
feil i jobben vår. Konsekvensene av feil vi 
helsearbeidere gjør, er derimot potensielt 
langt alvorligere enn i vareproduksjonen. 
Av den grunn må vi systematisk lære av 
feilene våre for å unngå gjentagelser. 

Reddes mot alle odds
Det er mange sider ved denne problem-
stillingen. En er at noen leger, bedre enn 
andre, mestrer krevende og stressende 
behandlingssituasjoner. Ved Ullevål red-
des skadede enkeltpasienter i blødnings-
sjokk uten blodtrykk ved ankomst – mot 
alle odds. Teamet har erfaringen, roen og 
evnene til å ta de korrekte og raske be-
slutningene med de riktige tiltakene på 
de rette tidspunktene. 

Ikke alle team og kolleger klarer dette, 
og spørsmålet er da: Gjør disse en feil 
som de skal lastes for? De fleste av oss vil 
ikke trekke en slik konklusjon, fordi vi 
tenker at ulykken, og ikke behandlingen, 
er årsak til at en hardt skadet traumepa-
sient ikke overlever. 

Ved den tragiske hendelsen ved syke-
huset i Molde er det ikke en like åpenbar 
forklaring på det tragiske utfallet. Imid-
lertid er det noen viktige likheter med 
den hardt skadede pasienten som reddes; 
stresset knyttet til en vanskelig og livs-
truende tilstand har oppstått som følge 
av en kjent komplikasjon i etterkant av 
en rutineoperasjon. Rent faglig er denne 
situasjonen like krevende som den med 

traumepasienten. Men det er en vesentlig 
forskjell: Et dødelig utfall er det man kan 
vente hos den hardt skadede, mens for-
ventningen ved det planlagte kirurgiske 
inngrepet var å bli kvitt en plage. 

Frem i det åpne rom
Leger er også pasienter og pårørende. 
Mange av oss har opplevelser vi gjerne 
skulle vært foruten i disse rollene. Opple-
velser med legearroganse eller mangel på 
ydmykhet blant leger, understreker hvor 

viktig det er å ta dette frem i det åpne 
rom. Ikke for å straffe, fordømme eller å 
moralisere, men for at vi i fellesskap skal 
komme ut av det med læring i stedet for 
bitterhet.

For å få komme videre og lære av våre 
erfaringer, på godt og vondt, er det nød-
vendig å spørre om noe i kulturen vår 
bidrar til manglende åpenhet. Er det noe 
som hemmer evnen og viljen til å ta opp 
feil? Det er menneskelig å ta feil inno-
ver seg, og det er menneskelig å se på det 
som et personlig nederlag.

Vi vil alle helst fremstå med gode resul-
tater. Å innrømme at noe ikke gikk slik 
man håpet, kan bli assosiert med svakhet. 
En slik kultur kan føre til at man finner 
det best å holde erfaringen for seg selv. 
Dermed lærer vi hverken av hendelser el-
ler hverandre. 

Klandrer seg selv
Det går ikke bare utover pasienter, men 
også våre egne kolleger, som føler at de 
ikke strekker til i en behandlingssitua-
sjon – de klandrer seg selv. I verste fall har 
det medført at kolleger i fortvilelse har 
tatt eget liv. Derfor må vi som kolleger og 
ledere bevisst jobbe for å endre denne 
kulturen og dyrke åpenheten. 

Det å blottlegge seg i en sårbar situa-
sjon, viser styrke. Ingen ting er mer virk-
somt enn når en som har gjort en feil, 
selv bekjenner til kollegene. Det rører en 
på en helt annen måtte enn når feil om-
tales av leder. Vi skal fortsatt dyrke gode 
prestasjoner og trekke dem frem, men 
sammen med en kultur som også dyr-
ker åpenheten og belønner de som tør å 
vise egen svakhet. Denne type svakhet er 

24. juni skrev Aftenposten om å 
dekke opp for kolleger, og der-
med var det vel lesere som reg-
net med noen oppskrifter eller 
kanskje beskrivelser av en tilta-
lende matrett. Å dekke opp for 
noen gjør man gjerne når man 
forbereder et måltid i litt festlige 
eller elegante former. Imidler-
tid var det nokså næringsfattige, 
men kanskje allikevel kjærkom-
ne tjenester det var tale om: Det 
var kolleger som hadde gjort en 
tabbe, og de skulle derfor for-
svares mot eller skjermes for 
kritikk. Da er det mer treffende 
å bruke uttrykket «dekke kolle-
ger», som i «journalistveteranen 
dekket den mer uerfarne kolle-
gaen etter en fadese». 

I presseverdenen snakker vi 
ofte om å dekke en sak eller en 
fotballkamp. Det er et direkte 
lån og en like direkte overset-
telse av det engelske verbet to 
cover, som betyr å legge et dekke 
over noe, eller dekke. Det betyr å 
referere, beskrive i et journalis-
tisk medium. 

Arrangører av et eller annet vil 
svært gjerne ha pressedekning. 
Hvis det gjelder det motsatte, 
snakker vi om å dekke over i be-
tydningen skjule, noe som tilsva-
rer det engelske cover up, med 
verbalsubstantivet cover-up. 
Watergate-innbruddet i 1972 var 
en forholdsvis uskyldig sak. Det 
var opprullingen av forsøket på 
å skjule sammenhengen, the co-
ver-up, som endte i skandale og 
førte til at president Richard Ni-
xon måtte forlate Det hvite hus 
vel to år senere.

Etter at fotball-VM omsider 
er over, vil nok de fleste ha hørt 
eller sett uttrykket mangelfull 
oppdekning. Det forekommer 
når en angrepsspiller av det far-
lige slaget ikke blir tilstrekkelig 
godt passet på. Under militære 
angrep er det nødvendig å dek-
ke en kamerat, altså verne ham 
mot å bli beskutt av fienden. De 
fleste vil kjenne den bokstave-
lige betydningen av å søke dek-
ning – det gjør man også for å 
verne seg mot angrep eller na-
turkrefter som for eksempel tor-
denvær eller oversvømmelser.

Oppdekning

Per Egil Hegge er tidligere 
redaktør i Aftenposten og 
forfatter av flere bøker, blant 
annet om språk.
per.egil.hegge@aftenposten.no

 åSpråket vårt
Per Egil Hegge Når leger 

fortviler 
til døde

Helsefeil. Det hender leger som gjør alvorlige 
feil, tar sitt eget liv. Nå må Legeforeningen og 
lederne i legemiljøene bidra til en mer åpen 
kultur med rom for å vise svakhet.  

Kronikk
Olav Røise
klinikkleder 
og professor, 
Oslo universitets-
sykehus

Fakta

Begynte med Daniel
XX Daniel Flemmen Ødegård (2) døde av 
hjerneskade etter en mandeloperasjon på 
Molde sjukehus i 2009.
XX Saken ble politietterforsket og straffe-
rettslig henlagt i 2010. Fylkeslegen henla 
tilsynssaken allerede i juli 2009. 
XX Ingen fikk faglig kritikk for feilene som 
ble begått, eller for påstander om press 
blant helsepersonellet om å avgi felles 
forklaring før politietterforskning startet.
XX Statens helsetilsyn etablerte ny tilsyns-
sak mot Molde sjukehus på grunnlag av 
A-magasinets og Aftenpostens reportasjer 
om Daniel-saken. 
XX Les også kommentar/debattartikler i 
Aftenposten:  
XX 24.juni: Helsevesenets dekkoperasjoner, 
Hilde Harbo, kommentator
XX 25.juni: Medisinernes mesterskap, Pål Gul-
brandsen, professor, Universitetet i Oslo
XX 26.juni: Sikkerheten i helsevesenet må 
heves,Trostein Vik, professor i barne-
medisin, NTNU
XX 27.juni: Hvorfor tier legene? Anne Fi 
Troye, Corneliastiftelsen
XX 29.juni: Helsearbeidere er ikke ufeilbar-
lige, Øyvind Kvalsnes, BI og Jarle Gim-
mestad
XX 1. juli: Ledere må styres strammere, Jens 
Grøgaard dr.med., tidligere klinikkleder, 
Ullevål sykehus 
XX 2.juli: Mer åpenhet i helsevesenet, Jon 
Helle, overlege og visepresident i Lege-
foreningen
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egentlig en styrke i et miljø opptatt av for-
bedring.  

Det er ikke bare innenfor legeyrket vi 
har en sterk og konkurranseorientert 
kultur. Dette preger mange prestisjefylte 
akademiske yrker. Konkurransekultur i 
kombinasjon med norsk høflighet – og 
frykt for å såre – er begge deler noe som 
representerer en utfordring for det å kun-
ne lære av feil. Av den grunn er det ikke 
tiden for å fordele skyld, hvilket noen av 
debattantene i etterkant av Molde-saken 
dessverre har bidratt med. Jon Helle, sen-
tral i Legeforeningen, mener sykehusle-
delsen har ansvaret. Torgeir Wyller støtter 
dette når han skriver at ledelsen er mest 
opptatt av å opprettholde omdømmet, 
mens sykepleierlederen Gunhild Bye me-
ner det er legekulturen som er utfordrin-
gen. 

Wyllers løsning er konservativ, han 
ønsker endret adferd blant legene uten 
inngripen fra «systemet». Jeg er enig med 
ham i at den enkelte helsearbeider må 
fremvise sannferd og ydmykhet i møte 
med feil og mangler, men dette krever 
en gjennomgående kulturendring. Det 
påhviler også det enkelte helsepersonell 
et stort personlig ansvar, men vi må sam-
tidig utvikle kulturen og kompetansen i 

organisasjonene våre slik at de kan støtte 
opp under en slik endring. 

Hvis vi ikke ærlig og med ydmykhet sø-
ker årsaken til hvorfor vi ikke lærer av feil, 
men i stedet nøyer oss med å finne syn-
debukker, lykkes vi ikke. Basert på egne 
erfaringer er min oppfatning at utfor-
dringene i stor grad ligger i legekulturen. 
Dermed finnes også løsningen der.

Av den grunn er det spesielt viktig at vi 
på legesiden, spesielt de flinke kollege-
ne med faglig respekt – «stjernene» blant 
oss – samt legelederne, går foran. Med 
ydmykhet må egen svakhet vises. På den 
måten bidrar vi til å åpne opp for en kul-
tur der feil ses på som en gullgruve for 
forbedring, og ikke som et bidrag til å re-
dusere eget og avdelingens eller sykehu-
sets omdømme. 

Må føle trygghet
Hittil har kulturen vært konserverende. 
Ferske kolleger sosialiseres til en ikke øn-
sket kultur. Samtidig er det de unge som 
representerer fremtiden, med en sunn 
holdning til hvilke normer og verdier 
som bør være rådende. Derfor er det vik-
tig at de føler trygghet til å kunne si fra. 
Da er det også et problem knyttet til at 
unge leger i all hovedsak går i vikariater. 
Dette er grunnlag for utrygghet og kan 
bidra til at de med sunne holdninger vel-
ger taushet i møtet med en herskende og 
dårlige kultur. 

Mitt håp er at min egen forening – Lege-
foreningen - skal gå foran i denne kultur-
kampen sammen med de medisinske fa-
kulteter og ledere av kollegier ved norske 
sykehus. Først da kan vi ha håp om å få 
endret denne delen av legekulturen. 

m Om vi ikke ærlig og 
med ydmykhet søker 

årsaken til hvorfor vi ikke 
lærer av feil, men i stedet 
nøyer oss med å finne synde-
bukker, lykkes vi ikke

Med ydmykhet må egen svakhet vises, 
skriver Olav Røise. 
Foto: Gorm Kallestad, ntb scanpix

Kort sagt
Srebrenica et evig sår
Hvert år vekker 11. juli vonde min-
ner hos dem som overlevde folke-
mordet i Srebrenica. Slike scener vil 
aldri falme, de blir bare undertrykt, 
og datoen vil vi alltid huske. Er det 
noen som virkelig kan forstå smer-
ten av Srebrenica? Hvem skal si til 
moren som mistet sin eneste sønn, 
at sorgens dag er bare et minne, 
når hennes sorg varer i årevis. Når 
den aldri vil slutte så lenge hennes 
gamle hjerte slår. Ingen har makt 
til å gjenopplive de mer enn 8000 
uskyldige menn og gutter fra Sre-
brenica, blant dem min bror med 
hans to sønner, som ble massakrert 
av bosnisk-serbiske militærstyrker 
i juli 1995. Dette skjedde i en såkalt 
«FN-sikker» sone. Det vil si foran 
hele verdens øyne. Verden var til 
stede, kunne hjelpe, men gjorde det 
ikke. Hvorfor?

En påminnelse om Srebrenica er 
en god investering for fred i fremti-
den. Vi må aldri glemme Srebreni-
ca, men: Hvorfor har serbere konse-
kvent nektet å anerkjenne at det var 
et folkemord i Srebrenica, selv om 

dommene i Haags tribunal er ende-
lige og bindende? 

Hvorfor bor bosnjakene og ser-
bere i Srebrenica ved siden av hver-
andre, ikke som naboer? Hvorfor 
varer forsoningsprosess så lenge? 
Hvorfor tolererer verden alt dette 
uten å reagere? Hvorfor er det slik 
at Tribunalet i Haag åpenbart job-
ber under politisk innflytelse og 
fatter kontroversielle avgjørelser: 
Frikjenner tiltalte krigsforbryterne 
uten en skikkelig argumentasjon, 
fatter urettferdige dommer, løsla-
ter regelmessig krigsforbryterne 
etter to tredjedeler av sonet straff? 
Hvorfor vil verden gjerne glemme 
Srebrenica? 

Svarene vet jeg ikke, man kan 
bare spekulere. Men jeg og de andre 
overlevende fra Srebrenica forven-
ter at det internasjonale samfun-
net vil, av moralsk plikt, vise større 
interesse for Srebrenica enn det de 
har gjort hittil.
Sukrija Meholjic
Røyken 

Øremerk midler til kultur for seniorer
Det siste tiåret har jeg vært rundt 
med kulturprogrammer på mang-
foldige seniorsentre, seniorakade-
mier og pleieinstitusjoner.

Vi har mange svært oppegående 
pensjonister i dette landet, og flere 
blir det. Rørligheten kan det være 
så som så med, men hodet feiler 
ikke noe!

Jeg fornemmer en dyp hunger et-
ter åndelig føde som ligger hakket 
over den ørkesløse TV- zappingen. 
Hunger etter noe som setter tan-
ker og følelser i sving, noe nytt, noe 
uvanlig som kan fylle lange, ofte en-
somme dager.

Er det ikke viktig å holde «hode-
ne» i gang – særlig når rørligheten 
svikter?

Jeg bor i et seniorborettslag med 
mange flotte seniorer, men jeg ser 
jo også hvordan den uunngåelige 
aldringsprosess igangsetter forfall 
hos noen.  

Nylig ble min nærmeste nabo flyt-
tet til en institusjon. Og meldinge-
ne derfra er at det går bra, men det 
er så kjedelig!

Etter vel 50 år som frilansutøver 
er det virkelig trist at det stadig er 
liten forståelse for hva kultur er, hva 

den gjør, og hva den kunne gjøre 
for oss mennesker. Trist at kultur er 
noe vi ikke har budsjett til.

Frilansutøvere har ikke råd til å 
opptre for minimumshonorar. De 
bruker måneder og år på å utarbei-
de sine programmer. Hvorfor skal 
de gå ned i lønn med alderen, mens 
resten av samfunnet går opp i lønn, 
hvert år?

Og hvorfor skal seniorer og pleie-
trengende avspises med det billig-
ste?

Tenk hva vi kunne gjøre! Med et 
fond som kunne engasjere de beste 
kunstnerne i landet. Vi kunne mo-
bilisere musikk- og teaterelever til 
jevnlige opptredener, barnekor og 
dansegrupper.

Men for det meste er parolen: Nei, 
vi har ikke budsjett til det.

Vi har meséner med millionløn-
ninger som gir skulpturparker til 
folket, og hurra for det! – Finnes det 
ikke en slik mesén som kunne eta-
blere et fond for kultur for senio-
rer? 

Kanskje han selv ville nyte godt av 
det en dag?
Birgitte Grimstad
Oslo 

OL får ting til å skje
Sigurd Hortemo stiller i Aftenpos-
ten 11. juli spørsmål ved hvorfor 
jeg mener det må et OL til for å få 
bygget en pilotbydel, og beklager 
samtidig at Aftenposten ikke stiller 
spørsmål ved debattantenes egen-
interesser i saken. 

Utgangspunktet for mitt innlegg 
er engasjement for Oslo og for by-
utvikling. Jeg er blant dem som me-
ner vi alle har egeninteresse av OL i 
Oslo, og jeg synes ikke det skal dis-
kvalifisere noen fra debatten. 

I likhet med Hortemo skulle jeg 

gjerne sett at byutviklingen i Oslo 
og utviklingen av fremtidens bo-
former skjøt fart uavhengig av OL. 
Dessverre tror jeg ikke det skjer. His-
torien viser at det kan ta flere tiår å 
få gjennomført gode grep, selv om 
alle er enige om dem. Men når man 
har en klar frist, som et OL, skjer 
ting raskere. En tydelig deadline 
skaper engasjement og får fart på 
beslutninger. Derfor heier jeg på OL 
i Oslo.
Olav Hindahl Selvaag 
Oslo




