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32 forskere 
og leger gjør 
opprør mot 
ledelsen ved 
Oslo-sykehus
June Westerveld, Tine Dommerud og Nina Selbo Torset 

– Hvis vi ikke får dele kunnskap, er det god grunn 
til å snakke om dødelig personvern, skriver  
forskere og leger ved Oslo universitetssykehus. 

vernombudet om forskning, pasientbe-
handling og personvern. Vi opplever at 
man tolker regelverket på en ekstremt kon-
servativ måte, sier han.

Lund-Johansen får støtte av Michael 
Bretthauer. Han er professor ved Univer-
sitetet i Oslo og overlege ved avdeling for 
transplantasjonsmedisin ved Oslo univer-
sitetssykehus. 

Siden 2008 har hans avdeling ved Riks-
hospitalet utført en ny, avansert metode 
for undersøkelse av galleveis- og leversyk-
dommer. De har brukt kikkertundersøkel-
ser som det eneste sykehuset i landet. De 
vanskeligste pasientene kommer til dem, 
og i løpet av de siste ti årene har de be-
handlet ca. 100 pasienter med denne me-
toden. 

Da Bretthauer og kollegene ønsket å gjø-
re en studie for å undersøke hvordan det 
hadde gått med de 100 pasientene de har 
operert med denne metoden, fikk de nei 
av personvernombudet. Årsaken var at 
mange av pasientene tilhører andre syke-
hus, og Bretthauer fikk ikke tillatelse til å 
hente inn journalopplysninger om disse 
uten samtykke fra pasientene selv. Utfor-
dringen var at mange av pasientene var 
alvorlig syke, og noen av dem døde. 

– Det er svært frustrerende. Vi får da 
ikke inkludert de dårligste i oppfølgingen, 
og da er den ikke mye verdt. Vi er pålagt 
å følge med på kvalitet på eget arbeid. Det-

E t splitter nytt treningssenter ved 
Aker sykehus kan ikke brukes av 
en rekke pasienter med spesielle 
treningsbehov. Årsak? De må la-
gre innstillinger og treningsopp-

legg i et smartarmbånd. Det er ikke tillatt, 
ifølge personvernombudet ved sykehuset. 

  En forsker ved Rikshospitalet får ikke 
lov til å innhente journalopplysninger om 
pasienter han har behandlet med en ny, 
avansert behandlingsmetode, fordi pasi-
entene ikke hører til Rikshospitalet.

 I akuttsituasjoner må legene sende 
røntgenbilder og EKG via sine mobiltele-
foner, av hensyn til pasienten, selv om det 
er ulovlig, skriver overlege Torkel Steen i 
et debattinnlegg i Aftenposten. 

 Først da en avdelingsleder truet med 
å varsle Helsetilsynet om uforsvarlig pasi-
entbehandling, snudde personvernombu-
det i en sak om legers mulighet til å lese 
blodprøvesvar fra et tysk laboratorium. 

Dette er fire eksempler på det leger og 
forskere ved Oslo universitetssykehus 
(OUS) mener er en for streng tolkning av 
personvernreglene, som rammer pasient-
behandlingen. 

De forteller om årelang frustrasjon ved 
sykehuset på grunn av rigid tolkning av 
personvernregler. Den siste tiden har kon-
flikten eskalert, blant annet på grunn av 
EUs nye personvernregler. 

I et debattinnlegg i Aftenposten i dag 
skriver 32 forskere og leger ved landets 
største helseforetak at personvernombu-
det ved sykehuset tolker disse så strengt 
at forskerne i praksis ikke kan publisere 
mye av sin forskning. 

– Uenige om anonymisering
Når medisinsk forskning publiseres, har 
personvernet til pasientene som deltar i 
studiene vært ivaretatt ved at navn er er-
stattet med tallkoder. Forskningsinstitu-
sjonen oppbevarer selv en liste der tallko-
den er koblet til pasientens identitet og 
har plikt til å oppbevare den forsvarlig. 

Det er denne praksisen det nå er strid 
om, ifølge forskerne. De opplever person-

vernombudets tolkning og instrukser som 
at de nå må lagre forskningsresultater med 
slike pasientdata like sikkert som pasient-
journaler, og at det ikke må publiseres. (Se 
debattinnlegg på side 24 i del 1 i dagens 
avis).

Oslo universitetssykehus svarer at de 
mener forskerne har misforstått og viser 
til at det fortsatt er mulig å publisere slik 
forskning, dersom pasientene gir samtyk-
ke til den aktuelle forskningen.

– Det vil i praksis si at vi må be hver en-
kelt pasient om å godkjenne alle tabeller 
og figurer i forskningsartiklene våre. Det 
er en praktisk umulighet. Dersom person-
vernombudets syn vinner frem, kan vi leg-
ge ned medisinsk forskning. Dette rammer 
også forskernes motivasjon, sier Fridtjof 
Lund-Johansen, forsker ved avdeling for 
immunologi ved Oslo universitetssykehus.

Han er en av de 32 ansatte som har un-
derskrevet oppropet mot sykehusets le-
delse og personvernombud Heidi Thor-
stensen. 

Hun leder en avdeling med seks person-
vernrådgivere, og er også informasjons-
sikkerhetsleder. 

Thorstensen er blitt fremlagt forskernes 
opprop og påstander i denne saken. Hun 
vil ikke kommentere saken, men Sølvi An-
dersen, fungerende direktør for pasient-
sikkerhet og samhandling ved OUS, svarer 
at sykehuset nå vil invitere forskerne bak 
oppropet til et møte. 

Andersen skriver i en e-post til Aften-
posten at sykehuset nå er blitt gjort opp-
merksom på at «det har etablert seg en del 
usikkerhet og misforståelser i deler av fag- 
og forskningsmiljøet om gjeldende syste-
mer og rutiner, herunder den rådgivende 
rollen til personvernombudet.»

Årelang krangling
Fridtjof Lund-Johansen sier usikkerheten 
rundt forskningspublisering bare er drå-
pen som har fått begeret til å flyte over.

– Du kan ikke snu deg på sykehuset uten 
å møte forskere og leger som er dypt frus-
trerte over årelang krangling med person-

Les mer
«Hvis vi ikke får dele kunnskap, er 
det god grunn til å snakke om 
dødelig personvern.»

Les innlegget på side 24–25

Dersom 
personvern- 
ombudets syn 
vinner frem, 
kan vi legge  
ned medisinsk 
forskning
”

Fridtjof Lund-Johansen, forsker  
ved Oslo universitetssykehus
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te er en ny metode. Vi vil undersøke om 
den er bedre enn gamle metoder, sier han. 

Bretthauer sier han og kollegene møtes 
med liten vilje til endring fra ledelsen og 
personvernombudet når de varsler om 
sine bekymringer for kvalitetsoppfølging 
av nye metoder. 

– Når så mange av oss forskere under-
tegner dette oppropet, er det et symptom 
på at noe er alvorlig galt. Mange har i lang 
tid uttrykt sine bekymringer internt, men 
ikke nådd frem, sier Bretthauer. 

Truet med Helsetilsynet
For avdelingslederen til Bretthauer, Pål 
Dag Line, gikk det så langt i en sak høsten 
2017, at han truet personvernombudet og 
ledelsen ved OUS om å varsle Helsetilsy-
net om uforsvarlig pasientbehandling. 

Saken gjaldt en spesiell pasientgruppe 
med en medfødt stoffskiftesykdom. For å 
stille diagnosen og gi behandling må det 
tas blodprøver. Siden sykdommen er svært 
sjelden, er det ingen sykehus i Norge som 
kan analysere blodprøvene, de må sendes 
til et laboratorium i Tyskland. Våren 2017 
utviklet laboratoriet en ny dataløsning for 
blodprøvesvarene, som ifølge Line var bed-
re for legene. Men systemet var sperret for 
legene ved OUS på grunn av personvern.

– Mine leger henvendte seg til person-
vernombudet for å forklare saken, at det 
er pasienter som ikke får viktig behandling 

dersom de ikke kan lese av blodprøvene. 
Men det gikk en sommer og en høst uten 
at det ble noen løsning, sier Line. 

Til slutt valgte han som avdelingsleder 
å si ifra til personvernombudet og direk-
tør for pasientsikkerhet ved sykehuset at 
han var nødt til å melde saken til Helsetil-
synet. 

– Vi kunne ikke gi forsvarlig behandling 
til denne pasientgruppen, og det er mel-
depliktig. Haukeland sykehus har også dis-
se pasientene, og de har kunnet lese av 
blodprøvesvar fra samme datasystem. Jeg 
sa at vi var nødt til å overføre pasientgrup-
pen dit, hvis det ikke ble en snarlig løsning. 

Saken løste seg etter at Line sendte en 
krass e-post.

– Jeg synes det er bekymringsfullt at vi 
har et personvernombud som kan hindre 
viktig pasientbehandling på denne måten.

Direktør Sølvi Andersen svarer følgende 
på at avdelingslederen måtte true med var-
sel til Helsetilsynet: «Pasientsikkerhet og 
personvern er tema vi bør diskutere når 
vi inviterer fagmiljø til dialog».

Andersen ønsker ikke å intervjues om 
saken på telefon. Hun vil ikke kommen-
tere de konkrete eksemplene som trekkes 
frem i artikkelen.

– Flere av forskerne sier til oss at de 
har varslet ledelsen om dette i mange 
tilfeller, men at de ikke blir hørt. Er 
det nytt for dere at deler av fagmiljøet 

har utfordringer med personvernom-
budet?

– Vi tar forskerne på alvor og inviterer 
til møte og dialog om forskning og person-
vern, skriver hun.

– Opplever dere at personvernom-
budet ved OUS tolker regelverket stren-
gere enn personvernombud ved andre 
sykehus? Har dere fått signaler om det-
te? 

– Personvernombudet har en rådgiven-
de rolle og legger myndighetenes tolknin-
ger til grunn i sine tilrådninger til ledere 
og forskere.

Andersen påpeker at det er igangsatt en 
nasjonal arbeidsgruppe med tanke på å 
etablere en nasjonal norm for fortolking 
og forståelse av det nye regelverket innen 
helseforskning, slik at det ikke blir store 
forskjeller mellom ulike institusjoner i 
håndteringen av disse spørsmålene.

Andersen mener lovverket gir forskere 
mulighet til å kvalitetssikre behandlingen 
man har gitt, også når man ikke har tilgang 
til pasientenes journal. 

– Med dokumentert beslutning fra leder 
kan man sette i system at kvalitetssikring 
skal gjøres, og forskerne kan spørre de som 
har den videre behandlingen av pasienten 
om å utlevere relevante opplysninger (hel-
sepersonelloven §29c). Utlevering skal do-
kumenteres i pasientens journal, skriver 
hun. 

Pasient- 
sikkerhet og 
personvern 
er tema vi 
bør diskutere 
når fagmiljø 
inviteres  
til dialog
”

Sølvi Andersen (bildet), 
fungerende leder for pasient-
sikkerhet ved OUS

Over 30 forskere ved Oslo 
universitetssykehus har 
undertegnet et opprop mot 
sykehusets personvern-
ombud, som de mener 
tolker regelverket for 
strengt. Noen av dem er f.v. 
førsteamanuensis Shou-
Wang Qiao ved avdeling for 
immunologi og 
transfusjonsmedisin, 
professor Marit 
Inngjerdingen ved avdeling 
for farmakologi, professor 
Finn Olav Levy ved avdeling 
for farmakologi, professor 
Ludvig Munthe ved institutt 
for klinisk medisin, forsker 
Fridtjof Lund-Johansen ved 
avdeling for immunologi og 
transfusjonsmedisin, 
professor Guttorm 
Haraldsen ved avdeling for 
patologi og professor og 
forskningsleder Lars Frode 
Jahnsen ved avdeling for 
patologi.
FOTO: TOR STENERSEN
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Pasientene 
 samtykker  
oftest  
gladelig  
for å hjelpe  
andre  
i samme,  
vanskelige  
situasjon

”

Debatt

U nder tittelen «Dødelig person-
vern» 19.12 beskriver hjertelege 
Torkel Steen en situasjon som 
mange ansatte på Oslo univer-
sitetssykehus (OUS) kjenner seg 

godt igjen i. Personer uten juridisk eller 
helsefaglig bakgrunn tolker kompliserte 
personvernregler og lager retningslinjer 
som i praksis kriminaliserer ikke bare kli-
nisk medisin, men også lovpålagt fors-
kning. Vi har sagt ifra internt i mange år 
uten at noe har skjedd. Nå finner vi det 
riktig å gå ut offentlig. 

Praksis i mer enn 100 år
De fleste vet at resultater fra medisinsk 
forskning må publiseres for at de skal kom-
me til nytte. Fordi ingen sykehistorier er 
helt like, er det ofte nødvendig å beskrive 
symptomer og funn på individnivå. Per-
sonvern ivaretas ved at pasientenes navn 
erstattes med koder og at man utelater an-
nen informasjon som kan brukes til å iden-
tifisere dem. Dette har vært standard prak-
sis i mer enn 100 år, og vi er ikke kjent med 
eksempler på at noen er blitt gjenkjent. 

32 forskere:  
Når personvern  
truer folkehelsen

Det finnes unntak fra regelen som når 
leger formidler særskilte sykdomsutvik-
linger hos enkeltpersoner i såkalte kasu-
istikker. Men da skal pasienten lese hele 
artikkelen og samtykke til at den blir pu-
blisert. Kasuistikker handler gjerne om 
diagnoser som var vanskelige å stille, og 
pasientene samtykker oftest gladelig for 
å hjelpe andre i samme, vanskelige situa-
sjon. 

Forhindrer forskningsjuks
Når navn erstattes med en tallkode, frem-
står publiserte resultater som anonyme 
for den som leser artikkelen. Forsknings-
institusjonen har selvsagt en liste der tall-
koden er koblet til pasientenes identitet. 
Det er nødvendig for at man i ettertid skal 
kunne kontrollere at resultatene er riktige 
og for å forhindre forskningsjuks. 

Vi husker med gru Sudbø-saken der inn-
syn viste at alle pasientene var oppdiktet. 
Listen gjør det også mulig for forskere å 
gjøre oppfølgende studier for å undersøke 
hvordan det går med pasientene over tid. 
Personvernet ivaretas av Helseforsknings-

loven som pålegger forskeren taushets-
plikt. Det innebærer at forskeren plikter 
å sørge for at listen oppbevares forsvarlig.

Leser loven ut av kontekst
Fordi det finnes en liste som kobler tallko-
der til navn og personnummer, klassifise-
rer det nye EU regelverket (General Data 
Protection Regulation, GDPR) resultatene 
som personopplysninger. De er ikke ano-
nyme, men «avidentifiserte». På OUS leser 
noen loven ut av kontekst og trekker slut-
ningen at kodede forskningsresultater skal 
betraktes som så sensitive at de må lagres 
like sikkert som pasientjournaler og for 
enhver pris ikke publiseres. 

Hvis ledelsen på OUS fremmer et slikt 
syn på personvern, legger man ned medi-
sinsk forskning ved landets største syke-
hus. EU har selvsagt ingen planer i den 
retning. Tvert imot forklarer artikkel 89 i 
GDPR-direktivet at det er fullt lovlig å be-
handle avidentifiserte data i forsknings-
øyemed, og begrepet «behandle» innbe-
fatter også publikasjon. Faktisk betaler 
EU- og EØS-landene mer enn en halv mil-
liard kroner årlig til European Bioinfor-
matics Institute i Cambridge for blant an-
net å gjøre avidentifiserte forskningsre-
sultater tilgjengelige for allmennheten. 
Hensikten er å sikre åpenhet og at flest 
mulig skal ha anledning til å bearbeide da-
ta som kommer ut av svært kostbar medi-
sinsk forskning, slik at vi får bedre diag-
nostikk og behandling.

Skal føle seg trygge
Pasienter har alltid bidratt med opplys-
ninger og biologisk materiale for å bidra 
til bedre behandling. Takket være millio-
ner av pasienter som i generasjoner har 
gjort dette, så har man i dag fått langt bed-
re behandling for en lang rekke sykdom-
mer. Vi vet at dagens pasienter har et like 
sterkt ønske om å bidra til at nye genera-
sjoner skal få et enda bedre behandlings-
tilbud for alvorlige og ofte dødelige syk-
dommer. Da kan man spørre seg hvilken 

Alle som samtykker til å bidra til 
medisinsk forskning, skal føle seg 
trygge på at personvernet ivaretas, 
skriver artikkel forfatterne. 
ARKIVFOTO: ROBERT MCPHERSON 
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Les mer på side 6–7

Hva med  
å legge  
slengspark  
til kjønns
forskere  
bak seg?
Pål Kraft har nå i gjentatte 
innlegg slått fast at det er 
store forskjeller mellom 
kjønnene. Jeg har i gjentatte 
innlegg sagt at dette er godt 
kjent også innen kjønnsfors-
kning. 

Jeg har invitert til samar-
beid, felles forskningsprosjek-
ter der sosiale og biologiske 
hypoteser testes sammen. 

Kraft fortsetter med 
slengspark til kjønnsforskere 
som gruppe: De er angivelig 
for politiske, de anerkjenner 
ikke forskjeller mellom 
kjønnene og forholder seg 
ikke til empirisk materiale.  

Hva med å legge dette bak 
seg?  

Jeg er sikker på at de fleste 
som hørte Jordan Peterson i 
Oslo, er mer opptatt av hva 
han kan bidra med for å gjøre 
situasjonen bedre for folk 
flest i dagens truede samfunn, 
ikke minst for gutter og menn 
som faller utenfor, enn hva 
forskere som krangler om 
fin-tolkning av biologi og 
sosiale forhold har å si. Iallfall 
så lenge de snakker forbi 
hverandre. 

Både Kraft, jeg og andre 
som har deltatt i debatten, 
har bidratt med empirisk 
materiale. Påstander om at 
bare den ene parten har 
empiri å vise til, faller på sin 
egen urimelighet. At Kraft har 
en klar tolkning av materialet, 
er bra. Men han må anerkjen-
ne at andre forskere har 
andre hypoteser og tolknin-
ger. 

Øystein Gullvåg Holter, 
professor, Senter for 
tverrfaglige kjønnsstudier, 
Universitetet i Oslo

Morfar lot seg  
ikke arrestere 
Jeg reagerer på Ole Kristian 
Grimnes' formulering om at 
militære lot seg arrestere 
under andre verdenskrig. 

Min morfar lot seg ikke 
arrestere. 

Han var yrkesmilitær og 
måtte melde seg, ellers ville 
det bli represalier mot 
familien. Han ble sendt til 
fangeleir i Tyskland.

Anne Houghton, Billingstad 

Kronisk ut 
mattelsessyn
drom (ME): 
Få fart på  
forskningen!
Jeg kan se, men tåler ikke lys. 
Jeg kan høre, men tåler 
nesten ikke noe lyd. Jeg kan 
snakke, men tåler ikke bruke 
stemmen. Jeg kan bevege 
meg, men tåler ikke annet 
enn å ligge stille og rolig i 
sengen – et krevende og 
ensomt ME-liv. Opp med 
kunnskapen i helsevesenet, 
og få fart på forskningen!
 
Inger Brønseth,  
sengeliggende i mer enn to år

Kort sagt

Prostata: 
Menn må  
informeres 
Det er frykt for dødelig 
sykdom og tro på at tidlig 
diagnose er livsforlengende 
som gjør at pasienter tester 
seg. Øyvind Modalsli mener vi 
skremmer pasienter fra dette. 

For å kunne ta kloke valg 
må pasientene også kjenne 
mulige fordeler. Vitenskape-
lige studier av PSA-testing 
viser dessverre ingen reduk-
sjon i total dødelighet. Så 
lenge Modalsli holder tilbake 
at hans praksis ikke er 
livsforlengende, er det han 
som skremmer pasienter til å 
teste seg.

Først benektet Modalsli 
dødsfall etter prostatabiopsi. 
Så finner han at dødeligheten 
ved Oslo universitetssykehus 
(OUS) likevel samsvarer med 
våre tall. Det betyr at en 
nordmann dør nesten hver 
måned. Antallet innleggelser 
på grunn av blodforgiftning er 
like alvorlig. Data fra OUS 
viser mangedobling av 
alvorlige komplikasjoner. 
Manglende kvalitetskontroll 
gir reell grunn til frykt.

Når vi har en ren biopsime-
tode som kanskje ikke krever 
forebyggende antibiotika, og 
en uren metode som krever 
bredspektrede antibiotika, 
må valget bli den rene 
metoden. Antibiotikaresis-
tens er en stor trussel mot 
moderne kreftbehandling.

Vår første vitenskapelige 
artikkel basert på NPRs tall er 
allerede skrevet i samarbeid 
med forskere fra flere land. 
Tallenes alvor gjør oss etisk 
forpliktet til også å informere 
pasientene. 

Truls E. Bjerklund Johansen, 
overlege og professor i urologi

rett folk i dørvokterposisjoner har til å leg-
ge hindringer i veien med vedtak som vil 
hindre utvikling av bedre helse for mange. 

Alle som samtykker til å bidra til medi-
sinsk forskning, skal føle seg trygge på at 
personvernet ivaretas. Foreløpig er det 
liten grunn til bekymring. Langt mer be-
kymringsfullt er det om enkeltpersoner 
på OUS får hindre leger og forskere i å gjø-
re jobben sin. Hvis vi ikke får dele kunn-
skap, er det god grunn til å snakke om dø-
delig personvern.

 
Samtlige undertegnede er forskere  
ved Oslo universitetssykehus:

 
Fridtjof Lund-Johansen, forsker,  
Avdeling for Immunologi og Transfu-
sjonsmedisin
Jan E. Brinchmann, seksjonsleder,  
Avdeling for Immunologi og Transfu-
sjonsmedisin
John Torgils Vaage, professor,  
Avdeling for Immunologi og Transfu-
sjonsmedisin
Shou-Wang Qiao, førsteamanuensis,  
Avdeling for Immunologi og Transfu-
sjonsmedisin
Bjarne Bogen, professor,  
Avdeling for Immunologi og Transfu-
sjonsmedisin
Victor Greiff, førsteamanuensis,  
Avdeling for Immunologi og Transfu-
sjonsmedisin
Tom Eirik Molnes, professor,  
Avdeling for Immunologi og Transfu-
sjonsmedisin
Torstein Egeland, professor emeritus,  
Avdeling for Immunologi og Transfu-
sjonsmedisin
Ludvig Munthe, professor,  
Institutt for Klinisk Medisin
Guttorm Haraldsen, professor, Avdeling 
for Patologi
Lars Frode Jahnsen, professor, fors-
kningsleder, Avdeling for Patologi
Alexandre Corthay, forsker, Avdeling for 
Patologi

Arne Kolstad, overlege, Radiumhospita-
let
Harald Holte, overlege, Radiumhospita-
let
Ola Myklebost, professor, seniorforsker,  
Institutt for Kreftforskning
Eivind Hovig, professor,  
Seksjon for tumorbiologi, Institutt for 
Kreftforskning
Johanna Olweus, professor,  
Seksjon for immunologi, Institutt for 
Kreftforskning
Vessela Kristensen, professor,  
Avdeling for Klinisk Molekylærbiologi
Finn Olav Levy, professor, Avdeling for 
Farmakologi
Marit Inngjerdingen, professor,  
Avdeling for Farmakologi
Jon Håvard Loge, professor,  
Avdeling for medisinsk adferdsvitenskap
Geir Tjønnfjord, professor, avdelingsle-
der,  
Avdeling for Blodsykdommer
Michael Bretthauer, professor,  
Avdeling for Helseledelse og Helseøko-
nomi
Mette Kalager, førsteamanuensis,  
Institutt for Helse og Samfunn
Torgeir Bruun Wyller, professor, 
Geriatrisk Avdeling
Olav Røise, professor, Ortopedisk Klinikk
Øyvind Molberg, professor,  
Avdeling for Revmatologi
Johan Ræder, professor,  
Avdeling for Anestesiologi, Akutt-Klinik-
ken
Pål-Dag Line, professor, avdelingsleder 
Avdeling for Transplantasjonsmedisin
Einar Martin Aandahl, overlege,  
Avdeling for Transplantasjonsmedisin
Kjetil Sunde, professor,  
Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken
Iver Langmoen, professor,  
Nevrokirurgisk Avdeling 


