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Ubetenksomhet og tilfeldige 
beslutninger tatt av pleieperso-
nell kan være årsaken. Når avgjø-
relser som kan bety liv eller død 
fattes uten at det blir gjort til-
strekkelig kritiske vurderinger, 
vil det før eller siden gå galt. Det 
gikk galt. 

Det gikk galt fordi rømningen 
ikke ble varslet som en nødssi-
tuasjon. Politiet fikk beskjeden 
at pasienten kunne ta vare på 
seg selv, og rykket følgelig ikke 
ut. Min sønn hadde fått en før-
stegangsdiagnose «manisk og 
psykotisk», han hadde «grandiose 
vrangforestillinger», ingen syk-
domsinnsikt og påførte seg selv 
skader under oppholdet. Da han 
rømte, hadde han ettersyn hvert 
femte minutt. Likevel – i det røm-
ningen er et faktum, konklude-
rer sykehuset med at han kan ta 
vare på seg selv. Jeg mener det 
var en fatal feilvurdering. Dette 
avvises av både Sandviken syke-
hus og Fylkesmannen.

Det handler om liv
I skriv og redegjørelser fra Fylkes-
mannen og Sandviken sykehus 
argumenteres det i praksis for at 
man enten må akseptere at det 
dør en og annen pasient, eller 
man må tilbake til 50-tallets psy-
kiatriske mørke, med høye gjer-
der og tvang. 

Det er viktig å ta denne prinsi-
pielle debatten, men den må tas 
i åpent lende, og ikke i sakspapi-
rene knyttet opp mot en konkret 
og smertefull pasienthistorie. Et 
ønske om en åpen og human psy-
kiatri kan ikke brukes som for-
svar for uforsvarlige og tilfeldige 
beslutninger der det handler om 
liv.

Rømning som del av terapi?
Psykiatrien har i de senere årtier 
utviklet seg fra fengselslignende 
institusjoner til mer åpne struk-
turer, der tillit, samarbeid og bru-
kermedvirkning har vært føren-
de prinsipper. Gjerdene er tatt 
bort, tvang anvendes med forsik-
tighet. En åpnere psykiatri tilret-
telegger også for flere rømnin-
ger, og man har 
prøvd å balanse-
re mellom beho-
vet for sikkerhet 
og kravet om 
åpenhet. Mitt 
problem, min 
sønns problem, 
er manglende helsefaglige vur-
deringer i forhold til pasientens 
sikkerhet ved rømning. 

Ingen rømninger er like. Røm-
ningsmulighetene som den nye 
psykiatrien åpner for trenger 
ikke være livstruende. Pasienter 
som har hatt god tid til å tilpasse 
seg den nye utviklingen, som har 
bygget opp tillit til behandlere – 
for disse kan rømninger kanskje 
ha en terapeutisk effekt.

Fem rømninger etter 2008
Men for min sønn var det å bli 

sluppet løs en katastrofe. Han 
hadde ingen historikk i psykia-
trien, han hadde ikke fått bygd 
opp tillit eller relasjoner til insti-
tusjon og personal. 

Han rømte få timer etter over-
flytting til ny avdeling. Klinikk-
sjef Kristin Jordheim Bovim viser 
i sin redegjørelse til fem lignende 
rømninger fra 2008 og frem til i 
dag. Det kostet en av dem livet. 
Teller vi med min sønn i denne 
statistikken omkommer to av 
seks pasienter.

Risikovurdering
Det eksisterer to typer varslinger, 
det ene er en nødmelding som 
ifølge Bovim bare brukes «når vi 
vurderer det som høyst nødven-
dig». Hva hun mener med det, 
vites ikke, men jeg vet hvilket 
signal det sender til politiet: de 
rykker ut umiddelbart. 

Den andre type varsel er en 
melding om at det ikke er fare 
for liv og helse. Min sønns røm-
ning ble vurdert på denne måten. 

Ansvarlig psy-
kiater forsvarer 
seg med at han 
ikke kunne for-
utse «et fatalt 
utfall». Men å 
vurdere risiko 
er noe helt 

annet enn å forutsi fremtiden, 
og psykiateren var ikke engang 
involvert i en vurdering rundt 
mulige konsekvenser av røm-
ning. 

Politiet parkeres
Beslutningen om varslings-
nivå ble gjort i situasjonen og 
begrunnet med en løsrevet 
setning fra legejournalen. Det 
er uforsvarlig. Slike vurderin-
ger kan ikke legges til tilfeldig 
vakthavende leger og sykeplei-
ere. Det blir gambling med liv. 

En slik varsling setter ikke 
politiet i beredskap, i praksis 
parkeres politiet til nye faktum 
tilkommer saken. Det nye fak-
tumet i vår sak var en sannsyn-
lighetsovervekt for at min sønn 
var omkommet.

Fyller ikke kvalitetskriteriene
Disse sikkerhets- og bered-
skapsmessige vurderinger er 
ikke i samsvar med de kvali-
tetskriterier som gjelder for 
øvrig medisinsk behandling. 
Risikovurdering ses heller ikke 
i sammenheng med denne. Det 
ser man f.eks. i Fylkesmannens 
konklusjon om at min sønn 
fikk god og kompetent behand-
ling, og at dette anses som det 
viktigste tiltaket i forhold til 
forsvarlighet. 

Det er sterkt å si når sykehu-
sets handlemåte direkte resul-
terer i min sønns død, og når 
jeg den første natten vi var ute 
og lette ikke kunne få hjelp av 
politi fordi de var blitt opplyst 
fra sykehuset at det ikke var 
fare for liv og helse. Derfor kom 
leteaksjonen (jf. p3.no/doku-
mentar/leteaksjonen) i stand, 
de glade amatører lette i byen 
og i fjellene, mens de profesjo-
nelle satt og håpet på det beste. 
På en kompetent måte.

I etterkant
Det er nå blitt klart for meg at 
Sandviken sykehus helt man-
gler en systematisk og kritisk 
tenkning i forhold til rømning 
og konsekvenser ved rømning. 
Som pårørende er jeg også slått 
av hvor lite ansvarlighet jeg er 
blitt møtt med i tiden etter hen-
delsen. 

Denne tiden har sykehusledel-
sen prøvd å finne de mest søkte 
argumenter og unnskyldninger 
for det som skjedde. Jeg blir 

møtt med en type argumenta-
sjon som konsekvent unnviker 
å se etter sammenhenger.

«Høyeste sikkerhetsnivå»
Bovims ord i hennes redegjørel-
se om behovet for «omhyggelig 
ivaretakelse» av min sønn, blir 
ikke sett i sammenheng med 
konsekvenser ved rømning, alt-
så ingen ivaretakelse, men hel-
ler brukt som et plusspoeng for 
å dokumentere sykehusets gode 
behandling av pasienten. For å 
demonstrere hvor alvorlig syke-
huset tar pasientens sikkerhet, 
henvises videre til at min sønn 
hadde det høyeste sikkerhetsni-
vået ved utgang, men dette ses 
helt isolert fra den fullstendig 
ukontrollerbare situasjon som 
oppstår ved rømning. Fylkes-
mannen stiller seg bak denne 
argumentasjonen.

Fylkesmannen går så langt 
som til å skrive i sin rapport at 
det ikke er sikkert at min sønn 
hadde blitt reddet dersom det 
var blitt sendt en nødmelding. 
Det er mer enn taktløst, det er 
en hån.

Gjerder avgjør ikke
Der er mange henvisninger til 
50-tallets gjerder i redegjørelse-
ne fra Sandviken sykehus og Fyl-
kesmannen i denne saken. Jeg 
vet egentlig ikke hvorfor de vil 
diskutere gjerder og fengselslig-
nende strukturer med meg. Jeg 
er ingen fagmann, jeg vet bare 
at pasienters liv og helse ligger 
innunder sykehusenes ansvars-
område, også ved rømning. 

Jeg er sikker på at det er 
mange måter å finne en god 
balanse mellom en åpen psykia-
tri og pasientens sikkerhet. Men 
ikke uten at forsvarlighet inngår 
som en del av tenkningen.

Min sønns liv etter at han møtte det profesjonelle helsevesen ble kort. Han, som hadde vært frisk hele sitt liv, ble akutt syk og 
tvangsinnlagt på Sandviken sykehus. Han omkom trolig etter rømning fra sykehuset tre dager senere.

Det var en katastrofe at de slapp ham løs
PSYKIATRI
Hallstein Lunde, 
far

DE SLO IKKE ALARM: Da Per Kristian Slåttli (bildet) rømte fra Sandviken sykehus, hadde han ettersyn hvert femte minutt. Likevel – i det rømningen er et faktum, konkluderer 
sykehuset med at han kan ta vare på seg selv. Jeg mener det var en fatal feilvurdering, skriver faren hans.  FoTo: PrivaT

z	fakta
Per Kristian Slåttli

n 24 år gamle Per Kristian slåttli 
forsvant 30. april i år. Han ble 
sist sett i området ved gamle 
Bergen i sandviken.

n Klær og sko som tilhørte slåttli 
ble funnet i båthavnen ved 
elsero. det ble søkt med dykkere 
og miniubåt i området, men 
uten resultat.

n «Leteaksjonen, en P3 doku-
mentar om å lete etter sin beste 
venn og samtidig miste troen 
på det psykiske helsevesenet» 
er lagt ut på nett i nrK, og ble 
sendt på P3 25. november.

n dokumentaren om Per Kristian 
slåttli fra Bergen er laget i sam-
råd med hans pårørende.
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Jeg er slått av 
hvor lite ansvarlighet 
jeg er blitt møtt med


