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Det var først da May-Helen 
Forsberg insiterte på å få den 
siste celleprøven gransket på 
et annet sykehus at graden 
av alvorlighet ble avdekket og 
kreftbehandling igangsatt. 

Over 60 millioner kroner er utbetalt i er-
statning for forsinket livmorhalskreftdiag-
nose. May-Helen insisterte på regransking 
av cellene – og reddet med det sitt eget liv. 

Siri GullikSen
Avisa nordland

I perioden 2012 til 2016 har Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE) 
utbetalt over 60 millioner til 43 
kvinner på grunn av svikt i diag-
nostikk eller behandling av liv-
morhalskreft.   

May-Helen Forsberg fikk liv-
morhalskreftdiagnosen i 2008. 

– Det var helt skrekkelig, som å 
bli dyttet utfor et stup, beskriver 
hun og fortsetter: 

– Men jeg har aldri fått svar på 
hvordan det kunne skje. Alle cel-
leprøvene mine var jo normale, 
eller hadde kun mindre cellefor-
andringer. Jeg måtte insistere på å 
få den siste gransket på nytt, ved 
et annet sykehus. Der ble det opp-
daget svært grove forandringer. 
«Du har reddet ditt eget liv», sa 
legen til meg. 

Feiltolket
Intuisjonen til sykepleieren fra 
Øst-Finnmark viste seg altså å 
stemme. Men hun fikk ikke fred 
fra følelsen av at det var mer som 
ikke var som det skulle. 

Det var først da hun gikk forbi 

et avisstativ seks år senere at re-
sten av brikkene falt på plass. 

– Jeg var på vei til jobb da jeg så 
førstesiden på avisa, om kvinner 
fra Nordland som hadde gått til 
sak mot Nordlandssykehuset på 
grunn av feiltolkede celleprøver. 
Jeg var ikke klar over at prøvene 
var så lite spesifikke, forteller hun. 

Ønsket en bekreftelse
Hun satte seg ned og fylte ut et 
elektronisk skjema fra NPE for å 
få sitt eget behandlingsforløp re-
vurdert. 

– Jeg gjorde det ikke for penge-
nes del, jeg ønsket svar – en slags 
bekreftelse på det magefølelsen 
min hadde fortalt meg. Det viste 
seg at flere av prøvene mine var 
blitt feiltolket – opptil flere gan-
ger. Og først da de ble gransket 
på nytt ved UNN i Tromsø, fant de 
både celleforandringer, forløp til 
kreft og så kreft. 

Tre år senere har hun fått ut-
betalt en stor erstatningssum fra 
NPE, en kreftdiagnose som kom 
halvannet år forsinket og førte til 
tap av fertilitet, at hun mistet et 
organ, samt må leve med et stort 
arr over magen.   

Alt dette kunne vært unngått 
dersom prøvene hadde blitt tol-
ket rett på et tidligere tidspunkt. 

May-Helen Forsberg er ikke den 
eneste. Av totalt 115 erstatnings-
krav innenfor området livmorhal-
skreft, har 43 fått medhold. 

Totalt har NPE i perioden 2012 
til 2016 utbetalt 61.486.161 kroner. 
I tillegg kommer utbetalinger i 14 
medholdssaker som ennå ikke er 
ferdigberegnet. 

– Stol på magefølelsen
Forsberg er i dag friskmeldt, men 
unner ingen å gå gjennom det 
hun gjorde. Og oppfordrer kvin-
ner til å lytte til sin egen kropp: 

 – Jeg har jobbet på sykehus, og 
sett unge jenter dø av livmorhal-
skreft. Likevel stolte jeg blindt på 
prøvene. 

Nå er det kommet en vaksine 
mot HPV-viruset, som er det som 
kan utvikle seg til livmorhals-
kreft. 

– Det er ingen tvil om at jeg 
oppfordrer alle jenter om å ta den. 
Men man kjenner sin egen kropp 
best, og hvis man føler at noe ikke 
stemmer, er det faktisk lov å mase 
for å finne ut av det, avslutter hun.

Mange får erstatning etter  
feiltolkede celleprøver

Hun reddet  
sitt eget liv

nyheter �

HPV-vaksinen heter 
Cervarix. Vaksinen 
beskytter mot HPV 16 og 
18 som er årsak til 70 % 
av alle tilfeller av livmor-
halskreft.

Jenter får gratis HPV-vaksine

KILDE: Folkehelsa ** Humant papillomavirus

Alle unge jenter* får nå tilbud om gratis HPV-vaksine**
som beskytter dem mot kreft i livmorhalsen.

Det settes tre 
sprøyter iløpet
av ett år
Etter den 
første må 
neste
settes innen
en måned.
Den tredje og
siste settes
seinest fem mnd.
etter den andre.

* Tilbudet om gratis
vaksine gjelder for alle
kvinner født i 
1991eller senere og 
varer i to år.  Vaksinen er gratis
ti lutgangen av 2018.      

Vaksinens bivirkninger

HPV-viruset 
overføres 
seksuelt.

Ømhet, rødhet og 
hevelse (1 av 10).

Hodepine, trøtthet,
muskelplager (1 av 10).

Andre bivirkninger: Feber 
(1 av 100), kløe, leddsmerter, 

kvalme, oppkast, diare, utslett 
og magesmerter. Kan også 

gi allergiske reaksjoner.

300

350

2006: 317

2015: 370

Antall 
tilfeller av livmorhalskreft

Livmor-
hals Skjede

Livmor

■■ Humant papillomavirus (HPV) er 
det vanligste av seksuelt overfør-
bare virus.

■■ Mer enn 100 typer av HPV er 
identifisert.

■■ De fleste virusene er ufarlige, 
men noen kan føre til forstadier til 
kreft.

■■ Vanligst er livmorhalskreft, men 
også kreft i ytre kjønnsorganer hos 
kvinner og i endetarmskanalen 

hos begge kjønn.
■■ kreft i penis og i munnhule og 

svelg kan ha sammenheng med 
HPV-infeksjon.

■■ HPV-vaksine ble innført i bar-
nevaksinasjonsprogrammet for 
jenter i 7. klasse i 2009.

■■ Over 80 prosent av jentene i 
årskullene er vaksinert.  
 kilDe: FOlkeHelSeinStituttet,  
 kunnSkAPSSenteret 

HPV-vaksine
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Vår kjære mor, svigermor,
bestemor, oldemor, søster og tante

Ellinor Gunvor Danielsen
født Pedersen 30. oktober 1932,

forlot oss i dag 12.02.2017
Kjerringøy, Bodø, Reipå, Harstad,

Gjeving, Latvia og Texas

Så kom dagen og siste timen,
livets vei til ende var.

Takk for år og gode stunder.
Takk for alt du for oss var.

Rigmor
Vidar
Odd
(barn)

Jana
(svigerdatter)

Barnebarn og oldebarn

Steinar
(bror)

Begraves fra Kjerringøy kirke
tirsdag 21. februar kl. 11.30.
Alle som ønsker å ta farvel

med mamma er velkommen.
Like kjært som blomster er

en gave til Bo-Godt,
konto 4509 20 22947.

Høytideligheten avslttes
ved graven.

Jan Olav Hansen
født 18. mai 1945,

sovnet stille inn 3. februar 2017

Bodø, Mo i Rana

Endelig hvile og fred.
Du vil for alltid leve videre

i våre hjerter.

Nuria
(ektefelle)

Nancy
Evelyn
(barn)

Steinar
Arve

(svigerbarn)

Lisa, Tony, Julia, Carmen
(barnebarn)

Øvrige familie

Bisettelsen har funnet sted
i stillhet.

Hjertelig takk
for vennlig deltagelse og vakre blomster
ved Asbjørg Karlsen sin bortgang og
begravelse.

Hilsen Tove m/familie

Min kjære hustru og beste venn,
vår gode og omsorgsfulle mor,

svigermor, bestemor og oldemor.

Gerd Martha (Diddi)
Hjemgaard

(f. Eitran)

født 5. januar 1930
gikk bort 11. februar på
Stadiontunet sykehjem
Bodø og Østersund

Ditt hjerte som slo
så varmt for oss alle
og øyne som våket
og strålte så ømt,

har stanset og sluknet
til sorg for oss alle,

men hva du har gjort,
skal aldri bli glemt.

Odd
(ektefelle)

Berit
Pål
(barn)

Bengt
Synnøve

(svigerbarn)

Kristin, Susanne, Christoffer,
Gøran, Alexsander, Martin

(barnebarn)

Sof a, Marie, Hjalmar, Sigurdi
(oldebarn)

Øvrig familie

Bisettelse fra Bodin kirke
tirsdag 21. februar kl.13.00.
Alle som ønsker å ta farvel
med henne er velkommen.

Vår alles kjære

Per Magne Sagnes
født 27. oktober 1938,

døde brått fra oss 9. februar 2017.
Styrkesnes

Gjennom sorgen skinner
bare gode minner.

Arne
(bror)

Øvrig familie

Bisettelse fra Røsvik kirke
fredag 17. februar kl. 11.00.

Alle som ønsker å være tilstede
er velkommen. Høytideligheten

avsluttes i kirken.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet og blomster i
anledning Harald Andreas Edvardsens
bortgang. En spesiell takk til Vall
Omsorgsenter for godpleie og omsorg.

Familien

Hjertelig takk
for hilsener, blomster og vennlig
deltakelse ved Per Viks bortgang.
Hergunn, Marianne og Karen Birgitte.
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NordlANdssykehsueT: Fylkesmannen i Nordland har avsluttet tilsynssaken.

Nordlandssykehuset 
har ikke brutt kravet 
til forsvarlighet.
AlexAnder Kjønsø KArlsen
akk@an.no
416 56 124

Bodø: Det er konklusjonen et-
ter Fylkesmannen i Nordland 
har avsluttet tilsynssaken mot 
Nordlandssykehuset i den så-
kalte Celleprøvesaken

I desember for to år siden po-
litianmeldte en bodøkvinne 
Nordlandssykehuset i Bodø for 
å ha  feiltolket celleprøvene 
hennes så mange ganger at hun 
utviklet livmorhalskreft.

Nye kom til
I ettertid kom fem andre kvin-
ner til. Siden har saken vært po-
litietterforsket, før den ble hen-
lagt. Henleggelsen kom som 
følge av at Statens helsetilsyn 
ikke anbefalte påtale mot Nord-
landssykehuset i Bodø og at po-
litiet på Helgeland,  som tok 
over etterforskningen etter at 

har ikke 
brutt krav

Salten-politiet kjente seg inha-
bile, innstilte på det samme.

ikke brutt kravene
Nå har også Fylkesmannen i 
Nordland konkludert i sin til-
synssak. 

– Nordlandssykehuset HF har 
ikke brutt kravene til forsvarlig-
het i spesialisthelsetjenestelo-
ven, heter det i avgjørelsen.

– Fylkesmannens avgjørelse 
er sammenfallende med Helse-
tilsynets konklusjon til Helge-
land politidistrikt 
av 14.01.16 der det ble konklu-
dert med at det ikke var noen 
indikasjoner på at diagnostikk 
og behandling i Nordlandssy-
kehuset var annerledes enn ved 
andre helseforetak, heter det i 
en pressemelding fra Nord-
landssykehuset.

Mandag skrev Avisa Nord-
land om May-Helen Forsberg 
som er én av mange som har 

fått erstatning for feiltolkede 
celleprøver.

I perioden 2012–2016 har 
Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) utbetalt over 60 millio-
ner til 43 kvinner på grunn av 
svikt i diagnostikk eller be-
handling av livmorhalskreft. 
Helse Nord står for halvparten 
av erstatningsutbetalingene for 
feilbehandling eller -diagnos-
tikk av livmorhalskref

Nordlandssykehuset skriver i 
pressemeldingen: 

– Vi ønsker  å  gi uttrykk for 
viktigheten av at det finnes en 
ordning som Norsk pasientska-
deerstatning, som ble omtalt i 
Avisa Nordland mandag 13. fe-
bruar. For ordens skyld ønsker 
vi opplyse Avisa Nordlands le-
sere om at det ikke var Nord-
landssykehuset som gransket 
prøvene, slik det lett skapes et 
inntrykk av i saken.

sTyrker BåNd: Statsmionister Erna Solberg kan glede seg over 
en stor avtale for norsk forsvarsindustri.  FoTo:  NTB scANpix

Salget av det norske 
NSM-missilet til Tyskland 
har en anslått verdi på 10 
milliarder kroner. Rundt 
100 små og store aktører 
vil nyte godt av avtalen.

oslo: Naval Strike Missile 
(NSM) et norskprodusert sjø-
måls- og kryssermissil fra 
Kongsberg Defence Systems. 
Avtalen kommer i forbindelse 
med det norske ubåtkjøpet fra 
Tyskland.

– Vi har kommet nærmere 
Tyskland de siste årene i vårt 
forsvarspolitiske samarbeid. 
Det skyldes jo også at Tyskland 
har forandret sin forsvarspoli-
tikk og blitt mer aktivt med i in-
ternasjonale operasjoner, sier 
statsminister Erna Solberg (H) 

skal selge missiler 
for 10 milliarder

til NTB.
I forrige uke slo Ap-leder Jo-

nas Gahr Støre fast at den nye 
sikkerhetspolitiske situasjonen 
tilsier et tettere samarbeid med 
nordiske naboland og Tysk-
land.

Solberg er enig, men i likhet 
med Støre understreker hun at 
dette ikke skal skje på bekost-
ning av NATO-alliansen med 
USA.
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ANNONSE

Boligalarmen

med smarte

løsninger for

Celleprøvesaken: - Nordlandssykehuset har ikke brutt kravet til
forsvarlighet
Av ALEXANDER KJØNSØ KARLSEN og SIRI GULLIKSEN

13. februar 2017, kl. 11:28

Sist oppdatert: 13. februar 2017, kl. 17:32

Meny 
Bli abonnent!
FREDAG 10. MARS 2017FREDAG
10. MARS 2017
10. MAR 201710. MAR 2017

27 k personer liker dette.LikerLiker

mailto:akk@an.no
mailto:sg@an.no
https://www.an.no/celleprovesaken-nordlandssykehuset-har-ikke-brutt-kravet-til-forsvarlighet/s/5-4-472858#
https://www.an.no/kundesenter/oversikt/kampanje/bestill-abonnement/?ns_campaign=fbm.1509kjopslop&ns_mchannel=fbm.subscriptionlink&ns_source=fbm.1509kjopslop&ns_linkname=fbm.1509kjopslop&ns_fee=0
https://www.an.no/
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AN+ for bare 5 kroner i 5 uker. Bestill her!

Det er konklusjonen etter Fylkesmannen i Nordland har avsluttet tilsynssaken mot Nordlandssykehuset i den såkalte

Celleprøvesaken

I desember for to år siden politianmeldte en bodøkvinne Nordlandssykehuset i Bodø for å ha feiltolket celleprøvene hennes så

mange ganger at hun utviklet livmorhalskreft.

I ettertid kom fem andre kvinner til. Siden har saken vært politietterforsket, før den ble henlagt. Henleggelsen kom som følge av at

Statens helsetilsyn ikke anbefalte påtale mot Nordlandssykehuset i Bodø og at politiet på Helgeland, som tok over

etterforskningen etter at Salten-politiet kjente seg inhabile, innstilte på det samme.

Ikke brutt kravene
Nå har også Fylkesmannen i Nordland konkludert i sin tilsynssak. Saken var lagt på is i påvente av utfallet i straffesaken.

– Nordlandssykehuset HF har ikke brutt kravene til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesteloven, heter det i avgjørelsen.

– Fylkesmannens avgjørelse er sammenfallende med Helsetilsynets konklusjon til Helgeland politidistrikt av 14.01.16 der det ble

konkludert med at det ikke var noen indikasjoner på at diagnostikk og behandling i Nordlandssykehuset var annerledes enn ved

andre helseforetak, heter det i en pressemelding fra Nordlandssykehuset.

Du kan lese hele uttalelsen fra Fylkesmannen nederst i saken

Ble endelig kvitt stivheten
i rygg og nakke. Slik
gjorde hun det

Annonsør: Medox
ANNONSE

DEL





http://www.an.no/kundesenter/oversikt/kampanje/bestill-abonnement/?pid=8026&ns_campaign=fbm.F1701&ns_mchannel=fbm.omtale&ns_source=fbm.omtale&ns_linkname=fbm.F1701&ns_fee=0
http://www.an.no/nyheter/sykehuset-oppdaget-ikke-kreften-til-christine-36-for-pa-femte-forsok/s/1-33-7260194
http://www.an.no/salten-politiet-inhabil-i-etterforskning-av-sykehuset/s/5-4-3723
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.an.no/celleprovesaken-nordlandssykehuset-har-ikke-brutt-kravet-til-forsvarlighet/s/5-4-472858%3Fns_campaign=editorial.article%26amp%3bns_mchannel=editorial.facebook%26amp%3bns_source=editorial.facebook%26amp%3bns_linkname=editorial.share.article%26amp%3bns_fee=0
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Erstatning
Mandag skrev Avisa Nordland om May-Helen Forsberg, som bor i Oslo, som er én av mange som har fått erstatning for feiltolkede

celleprøver.

I perioden 2012–2016 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalt over 60 millioner til 43 kvinner på grunn av svikt i

diagnostikk eller behandling av livmorhalskreft.

May-Helen Forsberg ble ikke behandlet ved Nordlandssykehuset

Helse Nord står for halvparten av erstatningsutbetalingene for feilbehandling eller -diagnostikk av livmorhalskreft,

Av de 61, 5 millioner kronene som NPE har utbetalt i perioden 2012-2016, er halvparten tilkjent pasienter i Helse Nord.

Tall fra NPE viser at 10 pasienter i RHF-et har fått utbetalt totalt 30.019.052 kroner for feildiagnostikk og/eller -behandling av

livmorhalskreft.

Åtte av disse ti sokner til Nordlandssykehuset, der det er gjort vedtak på 26.454.667 kroner i løpet av fireårsperioden.

De siste to pasientene er behandlet ved UNN i Tromsø.

Til det skriver Nordlandssykehuset i pressemeldingen:

– Vi ønsker å gi uttrykk for viktigheten av at det finnes en ordning som Norsk pasientskadeerstatning, som ble omtalt i Avisa

Nordland mandag 13. februar. For ordens skyld ønsker vi opplyse Avisa Nordlands lesere om at det ikke var Nordlandssykehuset

som gransket prøvene, slik det lett skapes et inntrykk av i saken.

CELLEPRØVESAKEN

Seks kvinner har anmeldt Nordlandssykehuset for å ha feiltolket celleprøver så mange ganger at de til slutt utviklet

https://www.an.no/helse/tromso/bodo/forst-da-may-helen-insisterte-pa-a-fa-celleproven-gransket-ble-kreftbehandling-igangsatt/s/5-4-472785
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Flere saker

livmorhalskreft

Salten-politiet innledet etterforskning i januar 2014.

På høsten samme år sendte de saken til Statens helsetilsyn for å få faglig råd. Tilsynet konkluderte med at ytterligere

etterforskning trengtes og sendte saken tilbake.

I november 2014 erklærte Salten-politiet seg inhabile fordi en av de fornærmede kvinnene jobber på politihuset.

Helgeland politidistrikt tok over.

I januar 2015 ble to patologer oppnevnt som sakkyndige.

Uttalelsen ble levert poltiiet og Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn anbefalte ikke politiet å ilegg Nordlandssykehuset foretaksstraff - på bakgrunn av sakkyndigrapporten.

Poltiiet på Helgeland innstilte på henleggelse overfor Statsadvokaten i Nordland.

Statsadvokaten henla saken høsten 2016. 

Nå skal tilsynsmyndighetene se på om det har vært pliktbrudd i forbindelse med de feiltolkede prøvene.

Lik Avisa Nordland på Facebook

27 k personer liker dette.LikerLiker

Se kommentarer

https://www.an.no/celleprovesaken-nordlandssykehuset-har-ikke-brutt-kravet-til-forsvarlighet/s/5-4-472858#am-commentArea
https://www.an.no/meloy/frykter-at-gymsalen-kommer-til-a-ratne-bort-vi-har-ikke-penger/s/5-4-484990
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Frykter at gymsalen kommer til å råtne bort: - Vi har ikke penger

ANNONSE

To i pluss, én går i minus

Legger sjøkabel

Fin odds på Derby-tap Hevder mange unngår legebesøk for å beholde
sertifikatet

https://www.an.no/meloy/frykter-at-gymsalen-kommer-til-a-ratne-bort-vi-har-ikke-penger/s/5-4-484990
https://www.an.no/steigen/hamaroy/tysfjord/to-i-pluss-n-gar-i-minus/s/5-4-485174
https://www.an.no/steigen/legger-sjokabel/s/5-4-485159
https://www.an.no/spillsenteret/oddstips/norsk-tipping/fin-odds-pa-derby-tap/s/5-4-485164
https://www.an.no/fauske/saltdal/trafikk/hevder-mange-unngar-legebesok-for-a-beholde-sertifikatet/s/5-4-484686


Vis flere saker

Frykter at gymsalen kommer til å råtne bort: - Vi har ikke penger

ANNONSE

To i pluss, én går i minus

https://www.an.no/meloy/frykter-at-gymsalen-kommer-til-a-ratne-bort-vi-har-ikke-penger/s/5-4-484990
https://www.an.no/steigen/hamaroy/tysfjord/to-i-pluss-n-gar-i-minus/s/5-4-485174
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drAmAtikk: En bilfører fikk 
bilen ødelagt av et naust.

hAdsel: Det buldra i lufta og 
jeg så en hvit vegg på sjøen. Da 
skjønte jeg at det bare var en 
ting å gjøre. Og det var det bare 
å løpe for livet. Naustet kom 
etter meg.

Det sier Roy Arne Breivik i 
Vik i Hadsel til an.no. Søndag 
klokken 11.00 var han ute for å 
fjerne noen stolper som hallet 
litt inn mot veien. Bilen sto 
med motoren i gang.

— Jeg klare å kaste meg inn i 
bilen og var i ferd med å trø inn 
gasspedalen. Da så jeg naustet 
komme rett mot bilen, sier han 
til an.no. Naustet dro med seg 
strømstolper før det smalt inn 
i bilen til 46 åringen.

— Jeg  dukket ned før front-
ruta eksploderte. Jeg holdt 
hånden over hodet for å be-
skytte meg, sier Breivik og er 
sjeleglad for at han slapp hel-

skinnet fra hendelsen.
– Jeg hadde flaks. Ja, virkelig 

flaks for at jeg klarte å komme 
meg inn i bilen. Det reddet 
meg.

46-forteller at samboeren 
hans så det hele fra boligen. 

— Da det smalt inn i bilen 
trodde kjerringa at æ va dau. 
Hun var fullstendig askegrå i   
ansiktet da hun kom ned, og 
ble glad over å se meg uskadd..

Fikk naustet rett i fronten
Ny

he
te

r

tips oss!
75 50 50 50
tips@an.no
Tips Avisa Nordland om 
små og store saker som 
du mener vi bør skrive 
om. Månedens beste tips 
honoreres med 2.000 
kroner. Alle tips som 
benyttes honoreres med 
flaxlodd. Du kan også 
sende tips på sms med 
kode ANtips til 2005.

20 år sideN

50 år sideN

komposteriNg i vikAN 
Det interkommunale 
avfallsselskapet IRIS ønsker å 
etablere et komposteringsan-
legg for våtorganisk avfall i 
Vikan utenfor Bodø. Det vil 
stinke, men likevel føre til 
forbedring av miljøforholdene 
ved avfallsanlegget, mener 
IRIS. Selskapet har søkt fylkes-
mannen i Nordlands miljø-
vernavdeling om tillatelse, 
etter forurensningsloven. 

 NordlANds FrAmtid 

FArveFjerNsyN
Det er realistisk å regne med 
at minst 150 timer farvefjern-
syn vil bli sendt over det 
norske nettet neste år. Dette 
vil omfatte olympiadene, 
sportssendinger fra England 
og eurovisjonsprogrammer 
som Melodie Grand Prix. I 
Norge regner man med at de 
første farvefjernsynsappara-
tene vil være i salg fra høsten, 
og vil koste 5-6.000 kroner.  
 NordlANdsposteN

iNsisterte: Det var først da May-Helen Forsberg insiterte på å få den siste celleprøven gransket på et 
annet sykehus at graden av alvorlighet ble avdekket og kreftbehandling igangsatt. 

May-Helen Fors-
berg er én av mange 
som  har fått erstat-
ning for feiltolkede 
celleprøver. 
Siri GullikSen
sg@an.no
916 48 786

oslo/Bodø: I perioden 
2012–2016 har Norsk pasi-
entskadeerstatning (NPE) 
utbetalt over 60 millioner til 
43 kvinner på grunn av svikt 
i diagnostikk eller behand-
ling av livmorhalskreft.   

Feiltolket
May-Helen Forsberg fikk liv-
morhalskreftdiagnosen i 
2008. 

– Det var helt skrekkelig, 
som å bli dytta utfor et stup, 
beskriver hun og fortsetter: 

– Men jeg har aldri fått svar 
på hvordan det kunne skje. 
Alle celleprøvene mine var jo 
normale, eller hadde kun 
mindre celleforandringer. 
Jeg måtte faktiskinsistere på 
å få den siste gransket på 
nytt, ved et annet sykehus. 
Der ble det oppdaget svært 
grove forandringer. «Du har 
reddet ditt eget liv», sa legen 
til meg. 

Intuisjonen til sykepleier-
en fra Øst-Finnmark viste 
seg altså å stemme. Men hun 
fikk ikke fred fra følelsen av 
at det var mer som ikke var 
som det skulle. 

Det var først da hun gikk 
forbi et avisstativ seks år se-
nere at resten av brikkene 
falt på plass. 

– Jeg var på vei til jobb da 
jeg så førstesiden på avisa, 
om kvinner fra Nordland 
som hadde gått til sak mot 
Nordlandssykehuset på 
grunn av feiltolkede celle-
prøver. Jeg var ikke klar over 
at prøvene var så lite spesi-
fikke, forteller hun. 

ønsket en bekreftelse
Hun satte seg ned og fylte ut 
et elektronisk skjema fra 
NPE for å få sitt eget behand-
lingsforløp revurdert. 

– Det var kjempelett. Men 

jeg gjorde det ikke for penge-
nes del, jeg ønsket svar – en 
slags bekreftelse på det ma-
gefølelsen min hadde fortalt 
meg. Det viste seg at flere av 
prøvene mine var blitt feil-
tolket – opptil flere ganger. 
Og først da de ble gransket på 
nytt ved UNN i Tromsø, fant 
de både celleforandringer, 

forløp til kreft og så kreft. 

"
Du har reddet 
ditt eget liv, sa 
legen min til 

meg.  
mAy-heleN ForsBerg
fikk erstatning fra NPE

Tre år senere har hun fått ut-
betalt en stor erstatnings-
sum fra NPE, en kreftdiagno-
se som kom halvannet år for-
sinket og førte til tap av ferti-
litet, at hun mistet et organ, 
samt  må leve med et stort 
arr over magen.   

Alt dette kunne vært unn-
gått dersom prøvene hadde 

Over 60 mill. er utbetalt i erstatnig for forsinket livmorhalskreftdiagnose

takker kvinnene i Nordland  for svar
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vevelstAd: Sent søndag ettermiddag fikk AN 
tips om MF Ramtind hadde krasjet i fergeleiet i 
Andalsvågen. I følge administrerende direktør i 
Torghatten, Stein Andre Herigstad-Olsen er det 
snakk om et hardt kaistøt.

- Det var et hardt tillegg som forårsaket 
hendelsen. Sylinderfestene ble ødelagt. 
Løftemekanismen fungerer ikke, legger han til 
og regner med at fergeleiet er reparert og i bruk 
igjen allerede i dag, mandag.

smell for ferge

Ødela fergeleiet
oslo: Rema-butikkene solgte 86.000 
liter mindre øl i årets første fire uker enn i 
samme periode i fjor. Samtidig rapporterer 
konkurrentene om økt ølsalg, ifølge tall fra 
Nielsen, melder E24. 

Rema-butikkene solgte 86.000 færre 
liter øl i årets fire første uker, sammenlig-
net med samme periode i fjor, mens Kiwi 
og Extra økte sitt ølsalg med henholdsvis 
209.000 og 290.000 liter. Det samlede 

ølsalget i Norge økte med 79.000 liter.
– Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, 

og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i 
noen uker, der noen har reagert, og vi har 
fått veldig mange tilbakemeldinger, sa 
Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble 
intervjuet på Torp i forrige uke.

Coop derimot bekrefter at ølpatriotis-
men synes å være sterk i Tromsø og 
Bergen, og melder om økt øl-salg. (NtB)

KuNdeNe sviKter remA1000

Øl-salget betydelig ned

Åtte Av ti: Åtte pasienter 
ved NLSH har fått erstatning. 

Helse Nord står for 
halvparten av erstat-
ningsutbetalingene for 
feilbehandling eller 
-diiagnostikk av livmor-
halskreft,  
Siri GullikSen
sg@an.no
916 48 786

Bodø: Av de 61, 5 millioner 
kronene som NPE har utbe-
talt i perioden 2012-2016, er 
halvparten tilkjent pasienter 
i Helse Nord. 

Tall fra NPE viser at 10 pa-
sienter i RHF-et har fått ut-
betalt totalt 30.019.052 kro-
ner for feildiagnostikk og/el-
ler -behandling av livmor-
halskreft. 

Åtte av disse ti sokner til 
Nordlandssykehuset, der 
det er gjort vedtak på 
26.454.667 kroner i løpet av 
fireårsperioden. 

De siste to pasientene er 
behandlet ved UNN i Trom-
sø.  

Svikt i diagnostikk er årsa-
ken i 39 av 43 NPE-vedtak i 
perioden. Disse fordeler seg 
slik: 
Feiltolkning av prøvesvar: 18 
Funn ikke fulgt opp: 12 
Kommunikasjonssvikt: 3
Ikke rekvirert prøve/under-
søkelse: 2
Burde vært henvist/henvist 
tidligere: 4

Av de totalt 114 erstat-
ningssøknadene har 72 fått 
avslag. 

De sykehusene som står 
for behandlingen må punge 
ut med ti prosent av den to-
tale erstatningssummen, 
men aldri mer enn 100.000 
kroner. Resten dekkes av 
statskassa, altså skattebeta-
lerne.

30 av 61 
millioner

Over 60 mill. er utbetalt i erstatnig for forsinket livmorhalskreftdiagnose

takker kvinnene i Nordland  for svar

blitt tolket rett på et tidligere 
tidspunkt. 

May-Helen Forsberg er ikke 
den eneste. Av totalt 115 erstat-
ningskrav innenfor området 
livmorhalskreft, har 43 fått 
medhold. 

Totalt har NPE i perioden 
2012–2016 utbetalt 61.486.161 

kroner. I tillegg kommer utbe-
talinger i 14 medholdssaker 
som ennå ikke er ferdigbereg-
net. 

– stol på magefølelsen
Forsberg er i dag friskmeldt, 
men unner ingen å gå gjennom 
det hun gjorde. Og oppfordrer 

kvinner til å lytte til sin egen 
kropp: 

 – Jeg har jobbet på sykehus, 
og sett unge jenter dø av liv-
morhalskreft. Likevel stolte jeg 
blindt på prøvene. 

Nå er det kommet en vaksine 
mot HPV-viruset, som er det 
som kan utvikle seg til livmor-

halskreft. 
– Det er ingen tvil om at jeg 

oppfordrer alle jenter om å ta 
den. Men man kjenner sin egen 
kropp best, og hvis man føler at 
noe ikke stemmer, er det fak-
tisk lov å mase for å finne ut av 
det, avslutter hun. 
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fortsetter driften

Vurderte å 
slutte med 
frydefull 
suksess 
 
 
 nyheter side 12 og 13

tar selVkritikk 
Andreas Tymi (Rødt) mener han har 
bedrevet dårlig håndverk.  side 16

tjener på dager 
Morsdag og valentinsdag gir godt salg for 
Niaz Horori.  side 4 og 5

Viktige seier for 
fC hulløy
Richard Halvorsen var 
sentral da FC Hulløy tok et 
langt steg mot ny kontrakt. 
 side 22 og 23

 ● sport

mener prisnivå 
er politikk
Jan Gunnar Hoff mener 
politikerne må være sitt 
ansvar bevisst for leiepri-
sene i Stormen. 
  side 26 og 27

 ● kultur

208 lag samlet 
til fotballhelg 
Hunstad J13 var med da 
208 lag var samlet til 
fotballturnering i Nord-
landshallen. side 24 og 25

 ● sport

foto: Vidar ruud / ntB sCanpix

60 mill: 43 kvinner har de siste fire år fått erstatning fra NPE for forsinket livmor-
halskreftdiagnose. May-Helen Forsberg er én av dem, men måtte selv insistere på å få 
regransket celleprøvene. Av totalt 61 millioner kroner som er utbetalt, er 26 millioner 
tilkjent kvinner behandlet ved Nordlandssykehuset.  nyheter side 6 og 7

reddet sitt 
eget liv
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Celleprøvesaken ved Nordlandssykehuset er henlagt av Nordland statsadvokatembeter.

Det har heller ikke kommet noen klager på henleggelsen og denne er nå rettskraftig.

I desember for to år siden politianmeldte en bodøkvinne Nordlandssykehuset i Bodø for å ha feiltolket celleprøvene hennes så

mange ganger at hun utviklet livmorhalskreft.

I ettertid kom fem andre kvinner til. Siden har saken vært politietterforsket. Men nå er den altså henlagt.

Henleggelsen kommer som følge av at Statens helsetilsyn ikke anbefalte påtale mot Nordlandssykehuset i Bodø og at politiet på

Helgeland, som tok over etterforskningen etter at Salten-politiet kjente seg inhabile, innstilte på det samme. 

LES MER: To eksperter skal granske sykehuset

Det erkjennes imidlertid i henleggelsen at det er påvist grove feil i tolkning av flere kreftprøver.

Straff?
I brevet der Statens helsetilsyn anbefaler politiet å ikke gi sykehuset foretaksstraff, konkluderes det samtidig med svikt i

internkontrollen ved sykehuset.

Nå som straffesaken er avgjort, har imidlertid Fylkesmannen i Nordland hentet fram igjen tilsynssaken mot sykehuset. Den har

vært lagt på is i påvente av utfallet av straffesaken.

Tilsynssaken er også basert på de mange feiltolkede prøvene, som oppgis å skyldes flere forhold; stor arbeidsmengde, lav

bemanning og personale uten formell godkjenning til den jobben de har vært satt til.

Siden har det vært gjort store endringer i avdelingen. I et brev fra Fylkesmannen i Nordland bes sykehuset redegjøre for hvordan

de nå organiserer arbeidet ved den aktuelle avdelingen ved sykehuset.

Nordlandssykehuset tar henleggelsen til etterretning og ønsker ikke å kommentere tilsynssaken før Fylkesmannen har konkludert.

CELLEPRØVESAKEN

Seks kvinner har anmeldt Nordlandssykehuset for å ha feiltolket celleprøver så mange ganger at de til slutt utviklet

livmorhalskreft

Salten-politiet innledet etterforskning i januar 2014.

På høsten samme år sendte de saken til Statens helsetilsyn for å få faglig råd. Tilsynet konkluderte med at ytterligere

etterforskning trengtes og sendte saken tilbake.

I november 2014 erklærte Salten-politiet seg inhabile fordi en av de fornærmede kvinnene jobber på politihuset.

Helgeland politidistrikt tok over.

I januar 2015 ble to patologer oppnevnt som sakkyndige.

Uttalelsen ble levert poltiiet og Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn anbefalte ikke politiet å ilegg Nordlandssykehuset foretaksstraff - på bakgrunn av sakkyndigrapporten.

Poltiiet på Helgeland innstilte på henleggelse overfor Statsadvokaten i Nordland.

Statsadvokaten henla saken høsten 2016. 

Nå skal tilsynsmyndighetene se på om det har vært pliktbrudd i forbindelse med de feiltolkede prøvene.

http://www.an.no/kundesenter/oversikt/kampanje/bestill-abonnement/?pid=8026&ns_campaign=fbm.F1701&ns_mchannel=fbm.omtale&ns_source=fbm.omtale&ns_linkname=fbm.F1701&ns_fee=0
http://www.an.no/nyheter/sykehuset-oppdaget-ikke-kreften-til-christine-36-for-pa-femte-forsok/s/1-33-7260194
http://www.an.no/salten-politiet-inhabil-i-etterforskning-av-sykehuset/s/5-4-3723
http://www.an.no/To_eksperter_skal_granske_Nordlandssykehuset-5-4-22953.html
anders
Utheving

anders
Utheving

anders
Utheving

anders
Utheving

anders
Utheving

anders
Utheving



Flere saker

Lik Avisa Nordland på Facebook

27 k personer liker dette.LikerLiker

Les mer om: Nordlandssykehuset jobb

Se kommentarer

https://www.an.no/nordlandssykehuset
https://www.an.no/jobb
https://www.an.no/nordlandssykehuset/jobb/celleprovesaken-er-henlagt/s/5-4-439358#am-commentArea
https://www.an.no/jobb/beiarn/nyheter/tena-ville-flytte-til-et-rolig-sted-hun-googlet-og-fant-det/s/5-4-484819


Tena ville flytte til et rolig sted. Hun googlet og fant det
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Lån til

2,95% rente*

* Priseksempel: 2,95 % nom./5,06 % eff. Egenkapital 35 % Lånebeløp 150.000 o/5 år.
Etableringsgebyr kr 2767,- Totalkostnad kr 169.620,- Renten er subsidiert i 3 år - deretter justert til
gjeldende markedsrente. Rentekampanjen gjelder t.o.m. 10. desember.

Velg Norges mmmeeessst solgte
snøscooter du også!

Ta konTakT foR

ET godT TiLbud!

ERNSTSEN MC & SCOOTER AS
8250 ROGNAN • Tlf. 75 69 19 11

Julegaven

www.ladanse.no
Tlf 22 20 91 22
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vil legge på is: Ole H. 
Hjartøy, regiondirektør i NHO 
Nordland.  
 Foto:hANs trygve holm

Fylkeskommunen har 
kommet med forslag til 
nytt samferdselskart i 
Nordland. 
Maiken Johnsen
redaksjonen@an.no
755 00 000

Bodø: Fylkeskommunen fore-
slår blant annet å legge ned 
hurtigbåtforbindelsen fra Bodø 
til Nordskot og videre til Hama-

røy store deler av året.
Reiselivsbransjen protester 

på dette og frykter kroken på 
døra dersom samferdselskartet 
blir vedtatt.

Ifølge en pressemelding fra 
NHO reiseliv er bakgrunnen for 
saken at Nordland fylkeskom-
mune ønsker å redusere kost-
nadsnivået på sjø for å møte en 
forventet nedgang i overførin-
ger fra staten.  Fylkeskommu-

nen går inn for å kutte kostna-
dene til hurtigbåt med 115 mil-
lioner kroner. Denne kostnads-
reduksjonen vil ifølge KS (Kom-
munesektorens organisasjon) 
vil gi en nettobesparelse på 7 
millioner kroner for fylkeskom-
munen. NHO Nordland og NHO 
Reiselivs regionforening fryk-
ter at forslaget til nytt ferge- og 
hurtigbåtkart vil få store konse-
kvenser. Ifølge pressemeldin-

gen har NHO mottatt flere be-
kymringsmeldinger fra med-
lemsbedrifter som protesterer 
på forslaget. Naustholmen Ad-
venture Island, Manshausen og 
Villa Haugen i Steigen har alle 
sendt protestbrev til fylkes-
kommunen. NHO-ledelsen har 
også sendt brev til fylkeskom-
munen der de ber om at kart-
prosjektet legges på is inntil vi-
dere.

protesterer på nytt samferdselskart

oslo: Strømmetjenester for 
TV, film og serier er populært i 
Norge, men i jula vil folk se 
programmene sine på den 
tradisjonelle TV-skjermen.

På julaften er folk mest 
knyttet til den gode, gamle 
skjermen. Da skal åtte av ti i 
Norge se et eller flere pro-
grammer, og hele 96 prosent 
vil se programmene på 
gamlemåten:

– Dette viser at den tradisjo-
nelle TV-en prioriteres klart 
høyest når folk skal se julens 
TV-programmer. Da samles 
familien i stor grad foran de 
største skjermene, sier 
kommunikasjonsdirektør 
Bernt Andersen i RiksTV. 
Undersøkelsen er gjort av 
Norstat på oppdrag fra RiksTV.

 (NtB)

vil se på flyt-tv i 
jula

Celleprøvesaken ved 
Nordlandssykehuset er 
henlagt av Nordland 
statsadvokatembeter.
siri Gulliksen
sg@an.no
916 48 786

Bodø: Det har heller ikke 
kommet noen klager på hen-
leggelsen og denne er nå retts-
kraftig.

I desember for to år siden 
politianmeldte en bodøkvinne 
Nordlandssykehuset i Bodø 
for å ha feiltolket celleprøvene 
hennes så mange ganger at 
hun utviklet livmorhalskreft.

I ettertid kom fem andre 
kvinner til. Siden har saken 
vært politietterforsket. Men nå 
er den altså henlagt.

Henleggelsen kommer som 
følge av at Statens helsetilsyn 
ikke anbefalte påtale mot 
Nordlandssykehuset i Bodø og 
at politiet på Helgeland, som 

tok over etterforskningen etter 
at Salten-politiet kjente seg in-
habile, innstilte på det samme. 

Det erkjennes imidlertid i 
henleggelsen at det er påvist 
grove feil i tolkning av flere 
kreftprøver.

straff?
I brevet der Statens helsetilsyn 
anbefaler politiet å ikke gi sy-
kehuset foretaksstraff, kon-
kluderes det samtidig med 
svikt i internkontrollen ved sy-
kehuset.

Nå som straffesaken er av-
gjort, har imidlertid Fylkes-
mannen i Nordland hentet 
fram igjen tilsynssaken mot 
sykehuset. Den har vært lagt 
på is i påvente av utfallet av 
straffesaken.

Tilsynssaken er også basert 
på de mange feiltolkede prø-
vene, som oppgis å skyldes fle-
re forhold; stor arbeidsmeng-
de, lav bemanning og persona-
le uten formell godkjenning til 

den jobben de har vært satt til.

store endringer
Siden har det vært gjort store 
endringer i avdelingen. I et 
brev fra Fylkesmannen i Nord-
land bes sykehuset redegjøre 
for hvordan de nå organiserer 
arbeidet ved den aktuelle av-
delingen ved sykehuset.

Nordlandssykehuset tar 
henleggelsen til etterretning 
og ønsker ikke å kommentere 
tilsynssaken før Fylkesman-
nen har konkludert. 

Til sammen anmeldte altså 
seks kvinner sykehuset. Etter-
oforskning ble innledet i 2014. 
På høsten samme år sendte de 
saken til Statens helsetilsyn 
for å få faglig råd. Tilsynet kon-
kluderte med at ytterligere et-
terforskning trengtes og send-
te saken tilbake. Saltenpolitiet 
erklærte seg  inhabile fordi en 
av de fornærmede kvinnene 
jobber på politihuset.

Celleprøvesaken 
ble henlagt

NordlANdssykehuset: I desember for to år siden politianmeldte en bodøkvinne Nordlanssykehuset. Etter det kom det fem andre 
kvinner til. Saken er nå henlagt.

anders
Utheving

anders
Utheving

anders
Utheving

anders
Utheving
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Vedlegg 9 
 
Fra: Siri Gulliksen Tømmerbakke [mailto:siri.gulliksen@amedia.no]  
Sendt: 7. februar 2017 11:40 
Til: Sørslett Beate <Beate.Sorslett@nordlandssykehuset.no>; Angelsen Randi 
<Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no> 
Emne: Kommentar? 

Celleprøvesaken ble henlagt, men nye NPE-tall viser at 61 mill.kr er utbetalt til 43 pasienter som følge av 
svikt i diagnostikk og behandling av livmorhalskreft.  

Tallene er fra 2012-2016.  

Av 61 mill. er 30 mill. utbetalt til pasienter i Helse Nord - fordelt på 10 pasienter  

Og 26,5 mill. til åtte pasienter ved Nordlandssykehuset.   

De sykehusene som står for behandlingen må betale ti prosent av den totale erstatningssummen, men 
aldri mer enn 100.000 kroner. 

Kan dere bekrefte hvor mye dere har betalt i denne perioden?  

Mvh Siri Gulliksen  

Med vennlig hilsen 

Siri Gulliksen  
journalist 
Avisa Nordland  
Tlf: 91648786 
 
 
 
 

Vedlegg 10 
 
8. februar 2017 kl. 09:50 skrev Angelsen Randi <Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no>: 

Hei Siri 

Jeg sjekker opp og kommer tilbake til deg. 

Med hilsen 
Randi Angelsen 
Kommunikasjonssjef 
 
 
 

 
 
 

mailto:siri.gulliksen@amedia.no
mailto:Beate.Sorslett@nordlandssykehuset.no
mailto:Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no
http://mill.kr/
mailto:Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no
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Vedlegg 11 
  
Fra: Siri Gulliksen Tømmerbakke [mailto:siri.gulliksen@amedia.no]  
Sendt: 10. februar 2017 11:39 
Til: Angelsen Randi <Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no> 
Emne: Re: Kommentar? 

  
Trenger kommentar i dag.  
 
  
 
 

Vedlegg 12 

 
Fra: Angelsen Randi  
Sendt: 9. februar 2017 07:13 
Til: Arntzen Børre <Borre.Arntzen@nordlandssykehuset.no> 
Emne: Automatisk svar: Kravspekk samhandlingsportalen 
  
Hei! 
  
Jeg avspaserer torsdag 9. og fredag 10. februar. 
Dersom det er viktig, send sms, eller kontakt kommunikasjonsrådgiver Børre Arntzen, 
90711240,borre.arntzen@nordlandssykehuset.no 
  
  
Hilsen 
Randi Angelsen 
 
 
 

Vedlegg 13 

 

Fra: NLSH-Kommunikasjon  
Sendt: 13. februar 2017 10:58 
Til: Arntzen Børre <Borre.Arntzen@nordlandssykehuset.no>; Angelsen Randi 
<Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no>; Larsen Eystein Præsteng 
<Eystein.Praesteng.larsen@nordlandssykehuset.no> 
Emne: Pressemelding: «Nordlandssykehuset HF har ikke brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesten» 
   

 
 
PRESSEMELDING 
13. februar 2017 
  
«Nordlandssykehuset HF har ikke brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesten» 
  

mailto:siri.gulliksen@amedia.no
mailto:Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no
mailto:Borre.Arntzen@nordlandssykehuset.no
mailto:borre.arntzen@nordlandssykehuset.no
mailto:Borre.Arntzen@nordlandssykehuset.no
mailto:Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no
mailto:Eystein.Praesteng.larsen@nordlandssykehuset.no
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Dette er konklusjonen etter at Fylkesmannen i Nordland har avsluttet tilsynssaken mot Nordlandssykehuset HF 
vedrørende feilgranskinger av celleprøver fra livmorhals. 
  
Vi gjengir hovedkonklusjonen her: 

  

 
 
Fylkesmannens avgjørelse er sammenfallende med Helsetilsynets konklusjon til Helgeland politidistrikt av 
14.01.16 der det ble konkludert med at det ikke var noen indikasjoner på at diagnostikk og behandling i 
Nordlandssykehuset var annerledes enn ved andre helseforetak. Helsetilsynet skrev da: 
  
«Ved gjennomgang av screeningdata har de sakkyndige imidlertid ikke gjort funn som skulle indikere vesentlige 
avvik i diagnosegrupper sett i forhold til landsgjennomsnittet. Det er heller ikke påvist flere falskt negative 
celleprøver hos kvinner som senere har fått påvist livmorhalskreft, enn det som er tilfellet ellers i landet. ….. De 
sakkyndiges hovedinntrykk er at screeningen ved Nordlandssykehuset HF har vært relativt veldrevet og i 
samsvar med gjeldende retningslinjer ved andre sykehus og anbefalinger gitt i Kreftregisterets kvalitetsmanual, 
som blant annet regulerer kravene til kompetanse hos screenerne.» 
  
Vi ønsker å gi uttrykk for viktigheten av at det finnes en ordning som Norsk pasientskadeerstatning, som ble 
omtalt i Avisa Nordland mandag 13. februar. For ordens skyld ønsker vi opplyse avisa Nordlands lesere om at 
det ikke var Nordlandssykehuset som gransket prøvene, slik det lett skapes et inntrykk av i saken. 
   
Med hilsen 
Randi Angelsen 
Kommunikasjonssjef 
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Vedlegg 14 

 
13. februar 2017 kl. 16:54 skrev Strand Paul Martin  

 

<Paul.Martin.Strand@nordlandssykehuset.no>: 
 
Siri Gulliksen 

  

Med den bredde dere over flere år har gitt omtalen av denne saken synes jeg dere burde gjengi direkte 

fylkesmannens vurdering i saken. Dette gir publikum/deres lesere 

en bedre forståelse av avgjørelsen .. og jeg ville verdsatt om dere kunne presisere at dama i dagens AN forside 

ikke har sine erfaringer fra Nordlandssykehuset HF.. 
 

 
 
 
 
 

Vedlegg 15 

 
Fra: Siri Gulliksen Tømmerbakke [mailto:siri.gulliksen@amedia.no]  
Sendt: 13. februar 2017 17:36 
Til: Strand Paul Martin <Paul.Martin.Strand@nordlandssykehuset.no> 
Kopi: sg@an.no; Angelsen Randi <Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no> 
Emne: Re: Cervix saken nok en gang.... 
  

Da har jeg lagt inn hele uttalelsen i dagens sak. Samt to  presiseringer i saken om May-Elin. I papirutgaven var 

denne tagget med Oslo. Når det er sagt, gjorde jeg dere oppmerksom på at det kom en sak tidlig i forrige uke og 

ba om en kommentar. Jeg hørte ingenting, og purret torsdag - men fremdeles intet svar-  

S 
 

 

mailto:Paul.Martin.Strand@nordlandssykehuset.no
mailto:siri.gulliksen@amedia.no
mailto:Paul.Martin.Strand@nordlandssykehuset.no
mailto:sg@an.no
mailto:Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no
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Vedlegg 16 

 

Om tolkning av celleprøver 
 
Avisa Nordland har i tre år har brukt uttrykket ”feiltolkning” i den forstand at Nordlandssykehuset 
har gjort en feil som burde vært unngått. 
  
Vurdering av celleprøver er subjektivt, og et atypisk cellebilde (unormale celler) behøver ikke å avvike 
i stor grad fra normale. Det er mange celler som skal vurderes, og bare et lite antall, ofte kun 1 – 2 
små grupper/meget få enkelte celler, kan være atypiske. 
 
I tilfeller med lavt antall atypiske celler er det lett å overse de få atypiske blant de mange normale. 
Riktig betegnelse vil i slike tilfeller være ”oversett” og ikke ”feiltolket”. 
  
”Feiltolkning” er riktig i tilfeller der man ser en atypisk celle og vurderer den som normal.  
 
Forandringer kan være svært vanskelig å skille fra normale celler/ normale celler med små endringer 
som skyldes betennelse, hormon behandling, ulike årsak til irritasjon og avstøttet celler fra livmor 
(ikke kreftrelatert). Dette er mest kjent for forandringer som tilhører typen ”adenocarsinom” (fra 
sylinderepitel). 
 
Sensitiviteten (muligheten) for å oppdage denne type kreft er derfor svært lav. Tre av de seks 
pasientene som AN har omtalt, hadde adenocarsinom. Denne typen feiltolkning er vanlig, og 
masseundersøkelsen (den nasjonale screeningprogrammet) er derfor vurdert som uegnet for å 
forebygge slik kreft. 
  
Prøver fra pasienter med langt utviklet adenocarsinom vurderes av mange screenere/patologer som 
normale, fordi de tolkes som normale celler med endringer som skyldes betennelse og ikke kreft.  
 
Vi (i samarbeid med andre lab. I Norge) har studert patologers subjektive vurderinger ved å sende 
samme prøve (100 ukjente prøver) til flere laboratorier, resultat viser ulike tolkning (av noen 
vanskelige kasus). Hvis man tar en prøve med kjent kreft og ser på cellene, vil selvsagt 
sannsynligheten for at prøven vurderes som kreft øke betydelig. Men selv da vil mange patologer 
reelt sett være usikre. Dette gjelder særlig når de ser adenocarsiom-celler. 
 
50 % sensitivitet betyr at en prøve der det egentlig er kreft/forstadie til kreft, like ofte vurderes som 
normal som at den vurderes som atypisk. Dette refererer seg til den subjektive vurderingen der man 
ikke kjenner fasiten. Sensitiviteten for å oppdage celleforandringer generelt er 50 til 70 %, og for 
kreft av typen adenocarsinom er den langt under 50 %.  
  
I informasjon fra den nasjonale masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har den lave sensitiviteten i 
lang tid vært et tema, derfor vurderes nå HPV test (molekylær, mer objektivt, test for primær 
screening). 
 
Risiko for celleforandringer og kreft er høyest i alderen 35-40 år. Omtrent 90 prosent av alle tilfeller 
av livmorhalskreft hos kvinner under 40 år, skyldes HPV type 16, 18 og 45. Disse tre HPV-typene gir 
raskere kreftutvikling enn livmorhalskreft forårsaket av mindre onkogene HPV-typer (disse HPV 
subtyper er vanlig i denne aldergruppen). Screening med celleprøver har flere sjanser for å oppdage 
celleforandringer hos en kvinne (over 40 år) med langsom progresjon til kreft enn hos kvinner (under 
40 år) med celleforandringer forårsaket av HPV-typer med kortere tid på kreftutvikling’.  
(Ref. Ned Powell et al: Journal of Clinical Virology 58 (2013) 571– 574)  
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