
søndag 6. juli 2014 3| Kommentarer |

Leger har med rette blitt beskyldt for å skjule 
sine feil og slutte rekkene i kompakt taushet 
når noe går galt. Etter flere tiår med økte pasi-
entrettigheter, rett til journalinnsyn og vekt-
legging av åpenhet i legestudiet har problemet 
vedvart. Hvordan kan det ha seg?

Omdømmet er viktigst
Legestandens dårlige tradisjon har fått næring 
av et nytt fenomen: omdømmebyggingen. Vi 
har fått informasjonskonsulenter som er mer 
bekymret for omdømmet enn for behandlin-
gens faktiske kvalitet. Når noe går galt, rykker 
omdømmebyggerne ut for å begrense skade-
virkningene – ikke for pasient og pårørende, 
men for institusjonen. Det er en konsekvens av 
at skattefinansierte tjenester styres som om de 
var konkurrenter i et marked. Da blir omdøm-
met viktig. Men for pasienter i en offentlig hel-
setjeneste er ikke omdømmet viktig i det hele 
tatt. Det viktige er om behandlingen faktisk er 
god.

Leger har et personlig ansvar overfor den en-
kelte pasient. Det er det fantastiske med job-
ben, og det er det brutale de gangene det skjer 
feil. Vi trenger ikke flere formelle instrukser, 
avvikssystemer eller informasjonsmedarbei-
dere. Vi trenger leger som – selv i yrkets gru-
somme øyeblikk, og nettopp da – ser pasienten 
eller de etterlatte i øynene og sier: «Det er mitt 
ansvar. Jeg trodde føflekken var godartet – det 
var feil.» «Jeg skjønte ikke at barnet var i ferd 
med å få for lite surstoff under fødselen.» «Jeg 
skjønte for sent at oksygenslangen lå i spise-
røret og ikke i luftrøret.» «Jeg skjønte ikke at 
moren til ditt nyfødte barn hadde blodpropp 
i lungen. Hadde jeg skjønt det før, kunne hun 
vært i live i dag. Jeg beklager.» 

Ansvar som pulveriseres
Det ville vært åpenhetskultur. Det ville vært å 
gi pasienter og etterlatte det snevet av oppreis-
ning vi kan gi når det grusomme har skjedd. 
Og – uten at det skal være noe mål – det ville 
ført til færre klager. For det er naturligvis ingen 
ting som gjør pasienter og pårørende så rasen-
de, og dermed motivert for å klage, som når de 
opplever at ansvar pulveriseres.

Dessverre er det ikke en slik åpenhetskultur 
våre ledere ønsker. Tvert imot. Det er truende 
hvis ansatte forbeholdsløst innrømmer feil. 
Det kan skade omdømmet, det kan gi juridisk 
etterspill, og det kan bli politisk ukorrekt fordi 
det understreker at ansvar primært er person-
lig og ikke institusjonelt. Derfor rådes ansatte 
til å være forsiktige med å uttale seg. «Ikke si 
noe ennå.» «Vent på informasjonskonsulen-
ten.» «Vent på juristen.» Legenes fortielsestradi-
sjon forsterkes. 

Vi trenger i dag helsepersonell med dobbelt 
mot: Mot til å vedkjenne seg sitt personlige 
ansvar, og mot til å ignorere arbeidsgiverens 
juridifisering og omdømmebygging. Kanskje 
ikke så rart at mange svikter i det avgjørende 
øyeblikket.
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flere av dem etter dramatiske, nattli-
ge raid. På det meste har 195 politiet-
terforskere arbeidet med avlyttings-
saken, som når den endelig avsluttes, 
vil ha kostet rundt 100 millioner 
pund, eller over en milliard kroner. 
Man skulle nesten tro at det handlet 
om terrorister og seriemordere.

Millie Dowlers mobiltelefon
Bakgrunnen for rettssakene er alvor-
lig nok: ulovlig avlytting av omtrent 
5000 mennesker – kongelige, politi-
kere, kjendiser og noen pårørende i 
kriminalsaker. At samfunnets øver-
ste ble rammet, opprørte ikke bri-
tene i nevneverdig grad. Det var først 
da det ble kjent at News of the World 
hadde avlyttet telefonsvareren til 
den savnede småjenta Millie Dowler, 
og det ble hevdet at avisen også had-
de slettet flere meldinger på hennes 
mobilsvarer og dermed gitt foreldre-
ne et falskt håp om at jenta var i live, 
at saken tok av og opinionen reiste 
seg i hellig vrede. At det senere viste 
seg at den siste og mest alvorlige på-
standen ikke var riktig, er det få el-
ler ingen som har fått med seg. Også 
journalister fortsetter å fortelle om 
slettede meldinger på den savnede 
småjentas mobilsvarer.

Det var Millie Dowler-saken, 
sammen med anklagene mot Andy 
Coulson, som i 2010 var blitt statsmi-
nisterens pressesjef og nære medar-
beider, som tvang Rupert Murdoch 
til å legge ned News of the World og 
David Cameron til å igangsette en 
omfattende gransking av pressen. 
Granskerne skulle også se på for-
holdet mellom pressen og politiet 
og mellom pressen og politikerne. 
Men Leveson for med harelabb over 
politiets og politikernes rolle. Laber 
interesse og manglende etterfors-
kning av medierelatert korrupsjon i 
politiet ble unnskyldt med at politiet 
hadde mer enn nok med kampen 
mot terrorismen. 

Og det nærmest incestuøse for-
holdet mellom Rupert Murdoch og 

britiske statsministre fra Margaret 
Thatcher og Tony Blair til Gordon 
Brown og David Cameron ble bare så 
vidt tatt opp, selv om dette forholdet 
utvilsomt bidro til at Murdoch og ta-
bloidpressen trodde de kunne kom-
me unna med hva som helst.

Om statsmaktene stort sett fikk være 
i fred, så har det gått hardt ut over det 
som en gang ble kalt den fjerde stats-
makt – det var den gang pressen i vir-
keligheten ikke var stort mer enn et 
haleheng til de tre statsmaktene. News 
of the World, Storbritannias mest po-
pulære avis, er nedlagt. Klokken halv 
tre en natt i april i fjor møttes de tre 
store partiene på Labour-leder Ed Mi-
libands kontor i Parlamentet – uten 
pressen, men med pressens sterkeste 
kritikere til stede – for å implementere 
mest mulig av Lord Levesons forslag, 
og dermed legge til rette for de første 
britiske presselover på 320 år. Senere 
har de prøvd å sminke forslaget, kalle 
det ikke en lov, men et kongelig char-
ter. Men det ser slett ikke vakkert ut. 
Grove overtramp fra noen journalister 
brukes som påskudd til å legge uak-
septable begrensninger på alle jour-
nalister.

En fri presse
Det kanskje mest interessante etter 
avlyttingsskandalen er hvordan de-
ler av den liberale, politisk korrekte 
intelligentsiaen ter seg, de som først 
og fremst synes å være opptatt av fri-
het for seg selv, som forakter folke-
lige medier og gleder seg storlig når 
de forsvinner. «Vi tror naturligvis 
på en fri presse, MEN ...», sier de – og 
minner meg om «Ruth» i Tom Stopp-
ards stykke Night and Day fra 1978: 
«Ja, ja, jeg er for en fri presse. Det er 
avisene jeg ikke liker.»

Men det er ikke «de rette» menin-
ger som må forsvares. Kardemom-
meloven trenger ikke noe vern. 
Ytringsfrihet er først og fremst til for 
kjettere, for avvikere, for annerledes 
tenkende, både til høyre og til ven-
stre. Christian Tybring-Gjedde har 

ikke mindre krav på ytringsvern når 
han sier at vi er i ferd med å grave 
vår kulturelle og religiøse grav, enn 
Bjørnar Moxnes og andre i partiet 
Rødt som åpent sier at deres sosia-
listiske revolusjon 2 ikke vil kunne 
seire uten at borgerskapet avvæpnes 
og folket tar kontroll over militær-
makten». 

Det må være plass for det støtende, 
forstyrrende og sjokkerende i det of-
fentlige ordskiftet. Rom må det være 
også for det de liberale eliter oppfat-
ter som tabloid og vulgært. 

En fri presse med alle sine lyder 
og ulyder kan ikke fungere som den 
skal uten at en eller annen føler seg 
krenket.

«Dette kan du ikke si!»
Stadig oftere ser vi resultatene av 
«Dette kan du ikke si»-syndromet. 
Helt parodisk ble det da den 68 år 
gamle plateprateren David Lowe tid-
ligere i sommer fikk sparken i BBC 
fordi han uforskyldt kom i skade for 
å spille originalversjonen av en plate 
fra 1932, der n-ordet var med: «He’s 
been tanning niggers out in Timbuk-
tu, now he is coming home to do the 
same to you.» Lowe ble fryktelig lei 
seg og ville beklage, men det var ikke 
nok for BBC. Kringkastingsselskapet 
kom senere til at oppsigelse var en 
for streng reaksjon, men da hadde 
Lowe fått nok.

Og når vi først er i det svarte hjør-
net. Norsk presse beklager altfor sjel-
den, men var det virkelig nødvendig 
av Aftenposten å beklage publiserin-
gen av en tegneseriestripe som grov-
kornet, men muntert drev ap med 
manglende likestilling i Afrika? Kan 
det faktisk hende at mannen bak 
tegneserien, Vebjørn Verlo, har rett 
når han sier at han er fargeblind og 
at det er andre som tenker i båser og 
raser? – Jeg lar ikke folks hudfarge 
avgjøre om jeg kan tulle med dem, 
sier han.
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