
16 ONSDAG 7. DESEMBER 2016 ITROMSØ

Legeforeningen mener det er et kulturproblem i UNNs 
ledelse – et problem som rammer pasientsikkerheten 
og arbeidsmiljøet på sykehuset.
Nylig omtalte iTromsø at sensi-
tive personopplysninger hadde 
blitt lekket ut fra sykehusets 
Snapchat-konto. I går uttalte 
sikkerhetssjef og personvern-
ombud Per Bruvold til iTromsø 
at UNN ville forsøke å finne ut 
hvem som hadde varslet media 
og videresendt et skjermbilde 
fra Snapchat-appen. Han på-
pekte også at vedkommende 
kunne vente seg en reaksjon.
UNN-direktør Tor Ingebrigtsen 
vil ikke la seg intervjue om sa-
ken, men sendte sent mandag 
kveld ut en pressemelding der  
han opplyser at UNN ikke vil 
jakte personen som har meldt 
avviket internt. 
UNN-direktøren skriver ingen-
ting om personen som skal ha 
varslet media. 

– Fokuserer på de som sier ifra 
Legeforeningen er opprørt 
over måten UNN-ledelsen har 
håndtert denne saken.

– Vi kjenner igjen denne opp-
tredenen, og vi mener uttalel-
sene til sikkerhetssjefen 
forteller noe om et handlings-
mønster på sykehuset. Isteden-
for å ta tak i kritikkverdige 
forhold, fokuserer man på dem 
som sier ifra. Dette er en kultur 

vi vet eksisterer på UNN, og vi 
mener det rammer pasientsik-
kerhet og ikke minst arbeids-
miljø, sier Frode Solberg. 

Han er sjefadvokat og assiste-
rende direktør i Avdeling for 
jus og arbeidsliv i Legeforenin-
gen.

Følger saken
– Jeg synes det er positivt at di-
rektøren ved UNN har publisert 
et leserinnlegg hvor de avviser 
at de jakter på varslere. Men så 
ser jeg også at de ikke skriver at 
de ikke vil forfølge de som har 
varslet media.

Solberg forteller at Legefore-
ningen vil følge saken tett.

–Dersom noen av våre med-
lemmer blir ettergått vil vi gi 
dem juridisk bistand. 

– At de vil skremme ansatte 
fra å melde fra til media om 
kritikkverdige forhold, sier noe 
om ledelsen ved sykehuset, på-
peker Solberg. 

Kjenner seg ikke igjen
Kommunikasjonssjef Hilde An-
nie Pettersen på UNN mener 
saken er kommet ut feil. 
– Det er viktig å få fram at vi 
verken skal forfølge medarbei-
dere som har tatt bildet eller 

– At de vil skremme ansatte fra å melde fra til media om 
kritikkverdige forhold, sier noe om ledelsen ved sykehuset

KOMMUNIKASJONSSJEF: Hilde Annie Pettersen på UNN kjenner seg 
ikke igjen i kritikken fra Legeforeningen.

BLIR KRITISERT: UNN får kritikk av 
Legeforeningen for sin opptreden i 
Snapchat-saken.

Tillitsvalgt Elisabeth Olstad 
i Yngre legers forening 
mener det eksisterer en 
ukultur på UNN.

– Jeg reagerer på måten UNN-
ledelsen har håndtert denne 
saken på. Jeg opplever det som 
ansvarsfraskrivelse. Først sier 
kommunikasjonssjefen at de 
legger seg flat, men adferden 
deres viser noe helt annet. Der-
som de faktisk hadde lagt seg 

flat, hadde de sagt at de ville 
stoppe Snapchat-kontoen 
umiddelbart, sier Olstad.

– Peker på enkeltpersoner
I går uttalte sikkerhetssjef og 
personvernombud Per Bruvold 
at de ville undersøke hvem som 
varslet media om saken. Han 
gjorde det også klart at ved-
kommende kunne vente en re-
aksjon. 

– Dette er en systemsvikt. 
Bruvold legger ikke ansvaret 

der det bør ligge, men peker i 
stedet på enkeltpersoner. Det 
er en velkjent metode for å 
flytte fokus fra seg selv som an-
svarlig, sier Olstad.

Ansvarsfraskrivelse
Hun mener også at UNN-direk-
tør Tor Ingebrigtsens presse-
melding om saken er 
kritikkverdig.

– I stedet for å ta selvkritikk 
for håndteringen av denne sa-
ken, skylder han på avisen og 

journalisten. Ingebrigtsen kom-
mer med sterke påstander om 
iTromsø i pressemeldingen. 
Blant annet om at Bruvold kun 
har svart på generelle spørs-
mål. Når man leser Bruvolds 
uttalelser, ser man at det ikke 
stemmer. Han kommenterer 
denne saken spesifikt.

– Dette er nok et tydelig ek-
sempel på en ukultur vi i lang 
tid har forsøkt å adressere, 
men som ledelsen har vanske-
lig for å erkjenne at eksisterer, 

sier tillitsvalgte i Yngre legers 
forening på UNN.

Hun mener ledelsen må ta 
ansvar i saken. 

– Det er kommunikasjonsav-
delingen, og til slutt direktøren, 
som er ansvarlig for at bildet 
med personsensitive opplys-
ninger ble lekket. Det må de 
tåle kritikk for.

Kommunikasjon
UNNs kommunikasjonssjef Hil-
de Annie Pettersen kjenner seg 

 – De må tåle kritikk

gått til media. Det er ikke for-
målet med avvikssystemet, 
men å lære av feil. 

– Så betyr det at dere ikke 
skal forsøke finne ut hvem 
som har gitt bildet til media?

– Vi skal ha en prosess for å 
finne ut hva som har skjedd.

– Vil dere, eller vil dere ikke 
forsøke å finne ut hvem som 

har sendt bildet til media? 
– Det synes jeg er vanskelig å 

svare på. Jeg skal møte de til-
litsvalgte og Legeforeningen 
om saken onsdag, og da be-
stemmer vi oss hva vi skal gjø-
re, sier Pettersen.

Hun kjenner seg ikke igjen i 
kritikken fra Legeforeningen

– Vi jobber for åpenhet og 

dialog internt på UNN, og drøf-
ter internt hvilken kultur vi øn-
sker å ha, sier 
kommunikasjonssjef Pettersen.

** Før publisering av saken ba 
Hilde Annie Pettersen om få å 
endre uttalelsene om hvorvidt 
UNN skal forsøke finne ut hvem 
som har varslet media. Hun for-
teller nå at UNN ikke vil foreta 
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– At de vil skremme ansatte fra å melde fra til media om 
kritikkverdige forhold, sier noe om ledelsen ved sykehuset

slike undersøkelser likevel.
** UNN-direktør Tor Ingebrigt-

sen ønsker fremdeles ikke å utta-
le seg om saken. 

** Les også Egons kommentar 
på side 2, og Tor Ingebrigtsens 
leserinnlegg på side 34. 

MARTIN LÆGLAND ELLINGSEN
martin@itromso.no

ikke igjen i Olstads beskrivelse 
av situasjonen.

– Vi er ikke ute etter å legge 
skylden på noen. Vi er opptatt 
av å finne ut hva som har 
skjedd, og så er det en uenighet 
mellom oss og iTromsø om hva 
som er sagt under gårsdagens 
intervju. Per Bruvold mener 
han uttalte seg på generelt 
grunnlag om den spesifikke sa-
ken.

– Hvordan kan man uttale 

seg på generelt grunnlag om 
en spesifikk sak? Er ikke det 
en selvmotsigelse?

– Der må jeg bare forholde 
meg til det Bruvold har sagt.

Pettersen mener det blir feil 
å si det finnes en ukultur på 
UNN.

– Vi har de siste månedene 
jobbet tett sammen med de til-
litsvalgte om åpenhet og dialog 
i sykehuset. Jeg tror det finnes 
ulike kulturer på UNN, men det 

er problematisk å kalle det for 
en ukultur, sier hun.

UNN-direktør Tor Ingebrigt-
sen ønsker ikke å kommentere 
saken. 

MARTIN LÆGLAND ELLINGSEN
martin@itromso.no

Varslingsekspert og advo-
kat Birthe Eriksen mener 
at den pågående Snapc-
hat-saken oppfyller alle 
krav til å være et forsvarlig 
varsel.
At sykehusledelsen mener at 
det ikke er tale om legitim vars-
ling – og at den som sa ifra om 
spredning av pasientopplysnin-
ger på Snapchat opptrer illo-
jalt, kan man se bort fra, ifølge 
Birthe Eriksen

– Man kan parkere diskusjo-
nen om illojalitet med en gang. 
Den er irrelevant innenfor vars-
lingsjussen, påpeker hun.

 Doktorgrad om varsling
Eriksen er en av Norges fremste 
eksperter på varsling og vars-
lingsjuss. Blant annet har hun 
vært aktiv i debatten om vars-
lersakene knyttet til den såkalte 
«Monika-saken» i Bergen – og 
representerer nå politimannen 
som har varslet i den såkalte 
«narkosaken» i samme politi-
distrikt. Hun har nylig dispu-
tert over sin doktoravhandling 
om varsling.

Hun mener at UNN-ledelsen 
ikke kan påberope seg noen 
form for definisjonsmakt over 
hva som er en formell varsler.

– Det som definerer en vars-
ler er om det er varslet om mu-
lige kritikkverdige forhold på 
en forsvarlig måte. Om sam-
funnsinteressen er stor nok og 
det ikke er å anse som formåls-
tjenlig – så trenger man IKKE å 
gå via interne varslingskanaler, 
sier hun.

Dersom man mener det er 
grunn til å frykte represalier fra 
arbeidsgiver, er dette et tungt-
veiende argument for å anse 
ekstern varslingsom  legitimt.

Fryktkultur årsak nok
– Så om det råder en oppfat-
ning om at det er en fryktkul-
tur på en arbeidsplass, da er 
det legitimt å gå til andre med 

sitt varsel?
– Absolutt. Spesielt dersom 

de ansatte har konkrete erfa-
ringer som tilsier at det ikke er 
grunn til å regne med at varse-
let blir forsvarlig håndtert og 
arbeidstaker som varsler blir 
gitt tilstrekkelig beskyttelse. Da 
kan for eksempel det å gå til 
media med sine bekymrings-
meldinger være forsvarlig, sier 
Eriksen. 

Reell frykt
At UNN-ledelsen har varslet at 
de ønsker å finne den som har 
varslet media, er ifølge henne 
et signal om at frykten for re-
presalier er reell.

– Dette viser at ledelsen har 
feil fokus. Den burde hatt fokus 
på innholdet i selve varselet og 
på uttalelsene fra legeforenin-
gen og andre som påstår at det 
eksisterer en fryktkultur. I ste-
det opptrer man slik at antakel-
sen om at man blir straffet 
dersom man varsler om kritikk-
verdige forhold underbygges, 
sier hun.

Det er alvorlig at en virksom-
het som UNN tilsynelatende 
ikke har etablert en sunn 
ytringskultur og et effektivt sys-
tem som sikrer en forsvarlig 
håndtering av varsling og be-
skyttelse av arbeidstaker som 
varsler, mener Eriksen videre.

CHRISTER PEDERSEN
christer@itromso.no

– Helt feil fokus 
fra UNN

UENIG MED UNN: Varslingsek-
spert og advokat Birthe 
Eriksen.  FOTO: PRIVAT


