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BodØ:  Fredag 7.juli avsluttes den ukeslange 
landsleiren i Bodø. Speiderleiren avsluttes med 
et stort show på hovedscenen på campen. Flere 
kjente artister skal opptre og det blir taler fra 
speiderledelsen. Bodøbandet Min Trio som også 
har leirsangen «Helt vilt», skal blant annet 
opptre. Landsleiren skal live-streame hele 
avslutningsshowet og du kan følge live-
streamen på an.no.
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sPeiderlANdsleireN

Live-streamer show
BodØ: Nordland politidistrikt melder 
på Twitter onsdag at to personer er 
pågrepet ved Soløyvannet. Bakgrun-
nen er mistanke om ruskjøring. Begge 
fremstilles for legevakt for blodprøve-
taking.

Operasjonsleder Kai Eriksen forteller 
til Avisa Nordland at de fikk tips fra 
publikum om en bil som hadde kjørt seg 
fast.

– Vi var der på relativt kort tid og 
pågrep to personer. Vi mistenker 
kjøring i ruset tilstand, sier Eriksen.

Det er en mann og ei dame født på 
begynnelsen av 70-tallet som er 
pågrepet.

– Politiet har mulighet til å pågripe 
begge dersom det er tvil om hvem som 
har ført bilen. Dessuten er det mistanke 
om misbruk av narkotika, sier Eriksen.

Politiet Fikk tiPs

Pågrepet ved Soløyvannet

«CellePrØvesAkeN» er en 
artikkelserie som strekker seg 
tre år tilbake i tid. Avisa Nord-
land har fortalt historiene til 
flere kvinner som har utviklet 
livmorhalskreft til tross for at 
de har fulgt myndighetenes an-
befalinger om jevnlige celleprø-
ver fra livmorhalsen. Det nasjo-
nale screeningprogrammets 
hensikt er nettopp å avdekke 
celleforandringer før kreft utvi-
kles.

MetodeN soM brukes i Norge 
i dag er imidlertid så lite sensi-
tiv at den kun fanger opp disse 
celleforandringene i halvparten 
av tilfellene. Dette er ikke unikt 
for Nordlandssykehuset, men 
gjelder alle sykehus.

i de fire siste artiklene i «Celle-
prøvesaken», datert 7.-8. de-
sember 2016 og 13.-14. februar 

2017, kommer ikke dette godt 
nok fram. Dermed kan nye le-
sere sitte igjen med et inntrykk 
av at feil skjer oftere ved Nord-
landssykehuset enn andre sy-
kehus.

MAy-heleN ForsBerg, som 
AN omtalte 13. februar i forbin-
delse med en artikkel om er-
statningsutbetalinger, har aldri 
vært pasient ved NLSH. Dette 
kom ikke tydelig nok fram i tek-
sten. 

 13. FeBruAr 2016 ble det pu-
blisert en faktaboks som hørte 
til en tidligere artikkel i celle-
prøvesaken, uten at denne ble 
oppdatert. I en formulering het 
det at tilsynsmyndighetene 
skulle granske sykehuset, mens 
det på publiseringstidspunktet 
var kommet en konklusjon som 
frikjente sykehuset. Formule-

ringen er nå fjernet fra fakta-
boksen.

 i deseMBer i fjor henla Nord-
land statsadvokatembete straf-
fesaken mot NLSH, etter råd fra 
Statens helsetilsyn. I februar i 
2017 konkluderte Fylkesman-
nen i Nordland at sykehuset 
ikke har brutt kravet til forsvar-
lighet.

FylkesMANNeN i Nordland 
konkluderte med at det ikke var 
gjort funn som indikerer at di-
agnostikk og behandling fore-
går annerledes ved NSLH enn 
andre sykehus.

stAteNs helsetilsyN har 
gjennomgått screeningdata 
uten å kunne påvise at NLSH 
har flere feiltolkede prøver enn 
landsgjennomsnittet.

de sAkkyNdige, som leverte 
sin rapport til politiet, skriver at 
deres hovedinntrykk er at 
screeningen ved NLSH har vært 
relativt veldrevet og i samsvar 
med retningslinjer ved andre 
sykehus og Kreftregisterets an-
befalinger.

 AN hAr omtalt begge kjennel-
ser, samt sakkyndigrapportens 
innhold i flere saker. Men i lys 
av den omfattende dekningen 
vi har gitt celleprøvesaken, bur-
de vi gitt begrunnelsene for 
henleggelse og konklusjon 
større plass enn vi gjorde i sa-
kene som er nevnt ovenfor.

AvisA NordlANd beklager 
overfor lesere og ansatte ved 
Nordlandssykehuset.

 red.

AN presiserer og beklager

Både Nordlandssykehu-
set og Avisa Nordland er 
fornøyd med at man har 
kommet til enighet.
AlexAnder Kjønsø KArlsen
akk@an.no
416 56 124

BodØ: –   Nordlandssykehu-
set ønsker å ha et åpent for-
hold til media og befolknin-
gen vi skal betjene. Avisa 
Nordland er den største av 
våre lokalaviser og en viktig 
formidler mellom befolknin-
gen og oss. Derfor er det vik-
tig at AN fremstiller vårt be-
handlingstilbud og våre an-
satte, slik at det korrekte bud-
skap kommer frem. Det har 
stor betydning for befolknin-
gens tillit til sykehuset, vårt 
omdømme og de ansattes ar-
beidshverdag. I denne saken 
feilet Avisa Nordland på flere 
punkter. Dette er bakgrunnen 
for at vi klaget avisen inn for 
PFU, sier direktør Paul Martin 
Strand ved Nordlandssyke-
huset etter at Nordlandssyke-
huset og Avisa Nordland er 
kommet til intern enighet om 
håndtering av PFU-klagen. 

–  Vi er fornøyd med at Avi-
sa Nordland har forstått dette 
og at vi har kommet frem til 
en minnelig ordning der avi-
sen beklager sin fremstilling. 
Det er av stor betydning, ikke 
minst for våre ansatte  som 
har opplevd dette som svært 
krevende, sier Strand. 

Sjefredaktør Jan-Eirik 
Hanssen i Avisa Nordland er 
også fornøyd med at partene 
er kommet til enighet. 

– Dette har vært en stor og 
krevende sak for sykehuset, 
pasientene og for oss i Avisa 
Nordland. Vi har gjort en vik-
tig og god jobb, men dessver-
re også begått feil. Og når vi 
har gjort feil ønsker vi å rette 
dette opp på en skikkelig 
måte. Det gjør vi gjennom de 
presiseringer og beklagelsen 
vi publiserer i dag, sier han. 

 – Vi har gjennom denne og 
andre saker hatt god dialog 
med Nordlandssykehusets le-
delse. Jeg vil gi sykehus- 
ledelsen ros for velvilje og bi-
drag til at vi sammen fant løs-
ning på denne saken. Det står 
det respekt av, sier Hanssen. 

viktig for 
begge 
parter

Nordlandssykehuset har klaget Avisa Nordland inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for deknin-
gen av celleprøvesaken. Etter klagen har Nordlandssykehuset og Avisa Nordland blitt enige om 
at saken løses mellom partene, gjennom en såkalt minnelig ordning. Det innebærer at klagen til 

PFU trekkes. Denne beklagelsen fra Avisa Nordland er en del av forliket mellom partene:


