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Fryktar radioaktive 
utslepp i fjorden

Fiskar Leif Bognøy 
er redd det skadar 
fisket om selska
pet Norsk Gjenvin
ning Industri får 
pumpe radioaktivt 

vaskevatn ut i Fensfjorden.
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kritisk: Hallstein Lunde, Per Kristian Slåttlis far, retter sterk kritikk mot Sandviken sykehus’ vurderinger da sønnen rømte. Per Kristian er ikke den eneste som har rømt fra 
Sandviken sykehus med fatalt utfall. Siden 2008 har tre akuttpasienter mistet livet på denne måten.  

Bergen best av byer
Blant 13 norske byer ligger 
Bergen på topp i miljøvennlig 
transportbruk, ifølge ny rap
port. Bare i Bergen går bil
holdet ned. side 6–7, del 1

ny ubåtleting  
ved Fedje
kystverket kan sette i gang 
ny leting ved Fedje alt i neste 
uke. De vil avklare en gang  
for alle om midtseksjonen til 
ubåten ligger sammen med 
de øvrige vrakdelene.
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ledere i Hordaland 
mest optimistiske
ingen andre steder i landet 
er bedriftslederne mer opti
mistiske enn i Hordaland, 
viser en ny undersøkelse.
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Sønnen rømte fra Sandviken  
sykehus. Faren mener sykehuset 
gjorde en fatal feilvurdering.
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vaage fekk Brage 
for vanskeleg bok
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løssalg kr 25  

www.bt.no

236.000
daglige lesere

Fredag 30.11 kl. 8 Auto 23-bygget, Fyllingsdalen

Alfa Horn
God ankelstøtte og stabil, ny Grip+ yttersåle.
Dame: 36-41. Herre: 40-46.
kr 1999,- Kun 200 par

500,-

ÅPNINGSFEST NY
Bergens tidende, KRINKELKROKEN 1, BERGEN.
SENTRAL/IKKE FÅTT AVISEN: 05500 før kl. 10.00  

del 1: LEDER 2-3 | NYHETER 4-21 | ØKONOMI 22-23 | BØRS 25 | UTLAND 26-28 | SPORT 30-35 | VÆRET 36
del 2: KULTUR 2-7 | MØTER/UNDERH. 10 | RUBRIKK 12 | JOBB/EIEND./KUNN. 16 | DØDSFALL 21 | FOLK 22-23 | BYEN 24-25 | DEBATT 26-27 | RADIO/TV 34-35

pynter Byen: Henger
opp julestemningen
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Også Israels  
viktigste allierte, 

USA, kommer  
med trusler
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sønnen ble tvangsinnlagt og sjekket hvert femte minutt. da han rømte, mente 
sykehuset at han var i stand til å ta vare på seg selv. siden har ingen sett ham. 

Kjersti Mjør 
Christian niColaisen 
eiriK breKKe (foto)

kjersti.mjor@bt.no

30. april, 2012. Like før midnatt 
ber Per Kristian Slåttli om å få 
ta en røyk. De to pleierne som 
følger ham ut, oppdager ikke at 
den 23 år gamle pasienten har 
dongeribukse og mariusgenser 
under pysjen med Helse Bergen-
logo.

Yrkesmusikeren er førstereis-
gutt i psykiatrien. Tre dager tid-
ligere ble han tvangsinnlagt på 
lukket avdeling på Sandviken 
sykehus med diagnosen manisk 
psykotisk.

Familien har bedt helseve-
senet om hjelp. De frykter for 
livet hans. Også for dem er psy-
kiatrien en ny og fremmed ver-
den. Gang på gang spør familien 
personalet på avdelingen om det 
er sikkert at han ikke kan stikke 
av. Hver gang blir de forsikret 
om at han er trygg her. Han kan 
ikke rømme.

Men ute på verandaen hopper 
Slåttli plutselig over rekkverket 
og løper mot Gamle Bergen. 
Underveis kaster han sykehus-
klærne. 

En kvinne 
som lufter hun-
den ser en ung 
mann løpe ut i 
vannet, komme 
opp igjen og 
forsvinne rundt 
hjørnet. Dette er 
den siste sikre observasjonen av 
Per Kristian Slåttli, som trolig er 
omkommet. 

Trålet gatene
Per Kristian er ikke den enes-
te som har rømt fra Sandviken 
sykehus med fatalt utfall. Siden 
2008 har tre akuttpasienter mis-
tet livet på denne måten. I sam-
me periode har sykehuset regis-
trert totalt 47 rømninger. 

I en kronikk i BT i dag retter 
faren Hallstein Lunde sterk kri-
tikk mot måten Sandviken syke-
hus håndterte og vurderte situa-
sjonen da sønnen rømte. Ingen 
sendte nødmelding til politiet. 
Vakthavende lege mente at det 
ikke var fare for pasientens liv 
og helse. 

– I den kritiske fasen den før-
ste natten fikk vi ingen hjelp av 
politiet, fordi de hadde fått opp-
lyst at det ikke var fare for liv 
og helse. Vi følte oss maktesløse, 
sier Lunde. 

Familie og venner måtte ut 
og lete selv. Dager og netter trå-
let de gate for gate, område for 
område. De hengte opp plakater 
og kontaktet media. 

«De glade amatører lette i 
byen og fjellene, mens de pro-
fesjonelle satt og håpet på det 
beste», skriver Lunde i kronik-
ken. 

Måtte true til seg nøkkel
Moren Solveig Slåttli ville under-
søke om Per Kristian skjulte seg 
i leiligheten sin i sentrum. På 
sykehuset måtte hun krangle 
seg til å få utlevert nøkkelen.

– Sykepleieren sa: «Hva er det 
for oppstyr? Han kommer tilba-
ke om et par dager. Hvis du vil 

ha nøkkelen, må du ringe poli-
tiet». Jeg ble sendt i skyttel mel-
lom politi og sykehus. De prøvde 
å hindre oss i å hjelpe Per Kris-
tian. Det var ubegripelig. Først 
etter at jeg hadde truet med å gå 
til media, fikk jeg snakke med 
en overordnet lege som umid-
delbart ga meg nøkkelen, sier 
hun.  

Familien mistet en sønn og en 
bror den natten for åtte måne-
der siden. Siden har tiden stått 
stille hjemme i Wergelandsal-
leen i Bergen. De husker Per 
Kristian som en kreativ, flink og 
familiekjær person. Som balan-
sepunktet i familien. 

Per Kristian var en allsidig 
musiker som satset. Han var 
mest kjent fra bandene «Young 
Dreams» og «Forza», der han 
spilte gitar, perkusjon, fiolin 
og sang. I ukene før han ble syk 
var han i full gang med et nytt 
musikalsk prosjekt og var veldig 
optimistisk.

Familien tar tørn
Men musikeryrket førte med seg 
sene spillejobber, uregelmessig 
døgnrytme og lite søvn. I peri-

oder slet Per 
Kristian med å 
få kreftene til å 
strekke til. Fami-
lien bekymret 
seg. 

Samme uke 
som han ble inn-
lagt spilte han 

konserter både i Trondheim, 
Grieghallen og Logen i Bergen. 
Omtrent samtidig opplever de 
at Per Kristian forandrer seg. 
Gutten blir manisk, søvnløs, får 
religiøse erkjennelser. Han insis-
terer på at han er frisk, men går 
med på å la seg undersøke på 
Legevakten og poliklinikken på 
Krohnstad DPS. 

Familien følger han og tar 
hver sin tørn for å passe på ham. 
Beskjeden fra DPS-en er klar: 
Per Kristian må holde seg i ro 
hjemme. Forsøker han å stikke 
av, må familien straks få ham 
innlagt. Til slutt er det ingen vei 
utenom.

Storebroren må legge ham 
fysisk i bakken og sitte på ham, 
mens de ventet på psykiatria-
mbulansen. Etter en halv time 
kommer ambulansepersonellet. 
Utenfor står to politibiler i tilfel-
le pasienten prøver å stikke av.

 – Å tvangsinnlegge et familie-
medlem er noe av det verste du 
kan gjøre. Du fratar dem all fri-
het, all verdighet. I tillit til helse-
vesenet gjorde vi det likevel for 
å berge livet til Per Kristian, sier 
familien. 

– Ingen logikk
Tvangsinnleggelsen var trauma-
tisk for hele familien. Broren 
Johannes som fulgte han til DPS-
en, er bitter for at det var fami-
lien, ikke fagfolkene på DPS-en, 
som måtte gå til dette skrittet.

– Per Kristian sa tydelig at han 
kom til å dø, dersom han ble 
innlagt. Etterpå har jeg tenkt 
at han kanskje ville rømt hjem, 
hvis vi hadde sluppet å ta initia-
tiv til innleggelsen, sier Johan-
nes. 

Per Kristian blir fraktet til 
Legevakten og deretter tvangs-
innlagt på Psykiatrisk Akutt-
mottak. Familien observerer at 
tilstanden forverrer seg kraftig i 
løpet av sykehusoppholdet.  

To dager senere blir Per Kris-
tian overflyttet til lukket døgn-
seksjon. Et par timer senere har 
han rømt. 

– Fra å sjekke ham hvert femte 

minutt på en avdeling med høy-
est sikring, mente altså Sandvi-
ken plutselig at han kunne ta 
vare på seg selv. Det er ingen 
logikk, mener Johannes. 

– For Per Kristian var det lat-
terlig enkelt å rømme. I dag er 
det umulig å ikke tenke på at 
han kunne vært i live, dersom 
vi ikke hadde bedt helsevesenet 
om hjelp, sier far. 

MISTET SØNNEN: Sønnen til Hallstein Lunde omkom trolig etter at han rømte fra lukket avdeling på Sandviken sykehus for åtte måneder siden.       I dagens BT-kronikk er faren svært kritisk til at sykehuset ikke sendte nødmelding til politiet. 

z	fakta
n i underkant av 2000 men

nesker blir innlagt på akutt
mottaket ved sandviken 
sykehus hvert år. 96 prosent 
av innleggelsene gjelder 
 øyeblikkelig hjelp.

n Ca. 40 prosent er tvangs
innleggelser som gjennom
føres mot pasientens 
vilje. Hver tredje pasient har 
 psykoselidelser.

n 6 av 10 akuttpasienter som 
legges inn ved sandviken har 
enten forsøkt, eller gått med 
konkrete planer om, å begå 
selvmord.

 Kilde: Helse Bergen

Visepolitimester John Reidar Nilsen sier at de medisin faglige rådene som  
følger med en savnetmelding fra en institusjon som Sandviken, ofte har 
svært mye å si for måten politiet reagerer på. – Dersom vi får opplysninger 
om at vedkommende kan være til fare for seg selv eller andre, vil det  
normalt føre til at politiet setter inn større ressurser. I slike situasjoner er det 
en av politiets primæroppgaver å iverksette tiltak som kan bidra til å redde 
liv, sier Nilsen. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Politiet: avhengig av medisinske råd

For Per Kristian 
var det latterlig  
enkelt å rømme

HallsTein lunde
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et tveegget sverd
ekspertintervjuet

Gjerdet rundt Sandviken sykehus 
ble fjernet på 1960-tallet. Hva 
hadde skjedd med synet på 
psykisk syke?
– Utviklingen i psykiatrien var på 
mange vis parallell med utviklin-
gen i samfunnet ellers på 1960- 

og 70-tallet. Dette var en radikal 
periode med krav om større frihet 
for individet, og dette skulle også 
gjelde for psykiatriske pasienter.

Før denne perioden minnet 
psykiatriske institusjoner mer om 
fengsler enn sykehus?
– Psykiatrien kom til Norge 
midt på 1800-tallet, og det 
første statsasylet ble bygd i 
1855 på Gaustad. Til langt ut på 
1900- tallet ble pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser strengt 
behandlet og stengt inne på insti-
tusjonene. Helt frem til den andre 
verdenskrigen var norsk psykiatri 
påvirket av den tyske, som la 
vekt på somatiske og biologiske 
forhold. På 1960- og 70-tallet 

gjorde særlig to strømninger seg 
gjeldende: Den sosialpsykiatriske 
fra Holland og England samt psy-
koanalysen, som paradoksalt nok 
kom hit fra USA, ikke Tyskland.

Vår tids psykiatriske avdelinger er 
åpnere med langt færre innslag 
av tvang?
– Ja, fordi målet er at pasienter 
skal rehabiliteres og tilbakeføres 
til samfunnet. En pasient som 
blir stengt inne, får ikke øvd opp 
evnene sine til å bli tilbakeført.

Men åpnere institusjoner er et 
tveegget sverd?
–  Det er det. På Psykiatrisk klinikk 
på Vindern i Oslo var det bare to 
selvmord mellom 1926 og 1962. 
Siden 1960- og 70-tallet har 

selvmordstallene i psykiatriske 
sykehus økt, dels på grunn av 
færre kontrolltiltak, dels på grunn 
av komplikasjoner som følge av 
alkohol- og narkotikamisbruk. 

Er det for lett å rømme fra 
psykiatriske sykehus?
 – Åpne institusjoner fører klart 
til flere rømninger. At en pasient 
klarer å rømme, er ikke alltid far-
lig, men suicidale pasienter bør 
passes på. Ofte er det vanskelig å 
forutsi hvilke pasienter som er til 
fare for seg selv. Å gjøre syke-
huset til et fritt og godt sted for 
kanskje flertallet av pasientene, 
og samtidig passe bedre på dem 
som rømmer for å ta livet av seg, 
er et dilemma.

 
nAvn: Einar 
Kringlen
titteL: Profes-
sor emeritus i 
psykiatri
AktueLL: Forfatter 
av «Norsk psy-
kiatri gjennom 
tidene» (2007)

sønnen ble tvangsinnlagt og sjekket hvert femte minutt. da han rømte, mente 
sykehuset at han var i stand til å ta vare på seg selv. siden har ingen sett ham. 

MISTET SØNNEN: Sønnen til Hallstein Lunde omkom trolig etter at han rømte fra lukket avdeling på Sandviken sykehus for åtte måneder siden.       I dagens BT-kronikk er faren svært kritisk til at sykehuset ikke sendte nødmelding til politiet. 

sandviken 
har endret 
rutinene
Klinikkledelsen ved Sand-
viken sykehus innrømmer 
at den første meldingen 
som gikk til politiet kunne 
ha vært mer konkret. 

Selv om Per Kristian Slått-
lis familie har fritatt Helse 
Bergen fra taushetsplikt, 
ønsker ikke klinikkdirek-
tør Kristin Jordheim Bovim 
å uttale seg konkret om 
denne saken.

– Det jeg kan si, er at vi er 
fryktelig lei oss for det som 
er skjedd, og det er lett å 
forstå at denne familien har 
det forferdelig vondt. Det er 
sjelden vi mister pasienter, 
men det skjer. Vi klarer ikke 
å redde alle, dessverre, sier 
hun.

Fylkesmannen i Horda-
land opprettet tidligere i 
høst tilsynssak mot Sandvi-
ken sykehus. 1. november 
kom konklusjonen: Helse-
foretaket brøt ikke lover og 
regler da 23-åringen rømte 
fra Sandviken sykehus.

«Det ble gjort forsvarlige 
vurderinger av faren for at 
pasienten kunne rømme, og 
adekvate tiltak ble iverksatt 
for å hindre dette.», heter 
det i Fylkesmannens kon-
klusjon.

Det vises også til at Slåttli 
ble vurdert av tre psykia-
tere, alle med lang erfaring, 
i løpet av de få dagene han 
var innlagt.

Likevel kommer Fylkes-
mannen med en anbefaling: 
Sandviken sykehus bør se 
nærmere på om prosedy-
rene for risikovurdering i 
rømningssaker er gode nok.

«Ideelt sett skulle syke-
huset vært mer oppmerk-
somme på at tilstanden 
pasienten var i kunne 
medføre en risiko ved røm-
ming.», heter det i rappor-
ten. Klinikkledelsen skriver 
i sitt svarbrev til Fylkesman-
nen at man kanskje burde 
ha vært mer konkret da 
politiet ble kontaktet.

«I etterkant kan man 
stille spørsmål om man 
burde ha lagt mer vekt på 
at pasienten kunne være 
til fare for seg selv. (...) Det 
ville sannsynligvis utløst en 
annen reaksjon fra politiets 
side», skriver klinikkdirek-
tør Bovim ifølge tilsynsrap-
porten.

Sykehuset har etter hen-
delsen endret sine interne 
prosedyrer ved å konkreti-
sere hvilke vurderinger som 
skal gjøres før politiet blir 
kontaktet ved rømming. 

– Selv etter denne end-
ringen har behandlerne av 
pasienten gitt uttrykk for at 
de ikke kunne tatt en annen 
beslutning enn den som ble 
tatt, sier Bovim.

En katastrofe at 
de slapp ham løs

kronikk, side 28, del 2
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