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HELSE:

bbeoffer

Datatilsynet har ikke skylden
Dersom Moen hadde tatt seg bryet
med å sjekke hva vi faktisk har ment,
ville han sett at vi har støttet forslaget om tilgang på tvers av helseBJØRN ERIK THON
foretak og forslaget om å etablere en
Direktør, Datatilsynet
ny nasjonal kjernejournal. Vi ser også
et stort mulighetsrom for personI en kronikk i Dagsavisen 22. april vernet i stortingsmeldingen «En innbeskylder høyskolelektor Sigmund bygger – en journal». Og som en
Hov Moen Datatilsynet for å stå i påminnelse: Alt som kan sendes i
veien for samhandling i helsesek- post kan også sendes elektronisk,
toren. Som eksempel
men helsesektoren har
nevner han at et sykehus i
rett og slett ikke klart å få
Nord-Trøndelag ikke kan Systemet sett fra senga
dette til på en god måte.
få tilgang en pasientjournal i Østfold. Han
Datatilsynet har ingen
innvendinger mot at
skriver at det teknisk sett
ikke er noe i veien for en
regelverket om tilgang på
slik løsning, men at den
tvers trer i kraft i morgen.
ikke er satt i drift fordi
Problemet er at den tek«Datatilsynet tydeligvis
niske infrastrukturen for
et slikt system ikke er på
mener at livredning ikke
,,
er så viktig som faren for
plass. Godt personvern
brudd på konfidensialiog god pasientbehandling
teten».
er et langt stykke på vei
sammenfallende. Denne
oppfatningen deles helDa jeg begynte i Datatilsynet for snart tre år Dagsavisen 22. april. digvis av sentrale aktører
siden, slo det meg raskt
i helsevesenet. På denne
hvor langt etter deler av helsesek- bakgrunn synes jeg det er beklagelig
toren ligger når det gjelder bruk av at Moen bidrar til å spre det jeg oppelektronisk kommunikasjon. Jeg fant fatter som et helt feilaktig inntrykk
også raskt ut at myten om at person- av hva Datatilsynet står for.
vernet setter begrensninger for bruk
av moderne teknologi, var feil.
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HELSE: Informasjonsflyten i helsevesenet er så elendig at den noen
ganger er livstruende.

KRONIKK

SIGMUND
HOV MOEN

Høgskolelektor, NITH

Avsporing
av Benestad

Dagsavisen trykket 17. april et
utdrag fra et innlegg på Nyemeninger.no av Rasmus Benestad
angående min kronikk «Den tvilsomme utvilsomheten» i Aftenposten 13. april.

Innlegget er a) et usaklig angrep på
Aftenposten for i det hele tatt å ha
trykket kronikken, b) et klassisk
eksempel på den logiske feilslutning
«å ta mannen og ikke ballen» (ad
hominem), og c) et eksempel på
manglende forståelse av oppdragsforskningens natur.
Det insinueres i innlegget at konklusjonene er avhengige av hvem
som har bestilt forskningen. Som
annen forsk ning hviler naturligvis
også oppdragsforskningen på
normer og prinsipper som sikrer fri
og uavhengig forskning. Dette er i
oppdragsforskningen også nedfelt
eksplisitt i kontraktene som inngås
om oppdraget.

Emil A. Røyrvik,
seniorforsker SINTEF
Teknologi og samfunn,
på nyemeninger.no

Er du en politiker
som vil politikk,
eller er du en politiker
som vil politisk makt?
Evy Ellingvåg,
på nyemeninger.no

STIAN BROMARK
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Salig helsedirektør Karl Evang var en
framsynt mann på mange områder. Da
han gikk av etter mange og tjue års tjeneste i det norske helsevesenet i 1972
var datateknologien, slik vi kjenner
den i dag, rimelig primitiv. PC-en lå 10
år inn i framtida, Internett 20. Likevel
innså Evang hvilket enormt potensial
som lå i å utnytte informasjonsteknologi på helsesektoren. Rikshospitalet
ble av Evang utsett til å være en
spydspiss i så henseende. Jeg syntes jeg
følte Evangs klapp på skuldra da jeg
fikk ansvaret for RHs dataavdeling i
1983.
Bankfolk var, ikke uventet, blant de
første til å ta poenget. De hadde allerede i begynnelsen av 70-åra begynt å
snakke om å standardisere bankenes
kontosystemer. Resultatene viste seg
raskt. Undertegnede kunne eksempelvis allerede i 1981 betale med magnetkort på en bensinstasjon i Kirkenes.
I dag utgjør minibanker og mobile
betalingsautomater som kjent navet
når det gjelder kjøp og salg av tjenester.
Noen offentlige etater fulgte raskt opp.
Altinn kan være et eksempel. Og i år
leverte mer enn en halv million skatteytere selvangivelsen over nett.

Helsesektoren ble hengende etter helt
fra begynnelsen. Skjønt det også her
ville være mye å hente på å få i stand
en bedre flyt i informasjonsutvekslingen. Kunne en ikke eksempelvis
sende datafiler fra CT, MR, røntgenmaskiner og andre moderne diagnostiseringshjelpemidler over Internett
mellom behandlingsinstitusjonene?
Spørsmålet ble hyppig stilt på sykehusenes IT-avdelinger, og av leger med
sans for rasjonalisering. Og var det ikke
akkurat slike løsninger Evang hadde
sett for seg?
Kjernen i helse-datasystemene er
pasientjournalen.
Tradisjonelt
utgjøres denne av en mappe der pasientens sykehistorie er lagt inn. Mappa
blir lagret på en sikker måte på den
enkelte behandlingsinstitusjon. Konfidensialiteten tas vare på ved at
behandlende instanser har taushetsplikt. Stort sett har folk hatt grunn til
å føle seg trygge.

Men så har viktige rammevilkår endret
seg. I dag kan pasienten fritt velge fastlege, og vi har fått lov om fritt sykehusvalg. Vi har fått økt spesialisering og
dermed flere behandlende instanser.
Og nye sykehusmastodonter er blitt til
som en følge av politiske vedtak. Til
sammen stiller dette langt større krav
til effektiv dataflyt enn tidligere.
At uvettig bruk av informasjonsteknologi utgjør en trussel mot personvernet
innså en tidlig. Sverige fikk, som det
første landet i verden, sin personvernlov i 1973. Norge fulgte raskt etter.

Effektiv informasjonsflyt er viktig for å øke kvaliteten av behandlingen nasjonalt
sett, har helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre sagt. Vil han få det til?
FOTO: GEIR OTTO JOHANSEN/NTB SCANPIX

Loven er siden blitt modifisert flere
ganger for å være tilpasset våre internasjonale omgivelser. En egen instans,
Datatilsynet, skal kontrollere at loven
blir overholdt. Etter manges mening
har tilsynet lagt seg på en vel restriktiv
linje når det gjelder helsedata. Den
virkelighet Internett har gitt oss oppfattes muligens som truende og farlig
av noen? Det til tross for at de aller
fleste har erfaring for at de Internettbaserte betalingssystemene er rimelig
sikre. Vi betaler med kort i faste og
mobile betalingsautomater, vi tar ut
penger i minibanker, og Internetthandel brer om seg. Garantien for at
våre penger forblir våre penger er passordet.

kroppen. Forskjellige behandlingsinstanser førte hver sin logg. Oversikten
var nesten umulig å holde. Epikrisen
som sammenfatter den behandling jeg
hadde fått, samt resultatet av de prøver
som var tatt, måtte ved utskriving
fraktes manuelt fra sykehuset til fastlegen. Slå den.

En av dem som har satt seg fore å gjøre
noe med dette er helseminister Gahr
Støre. Effektiv informasjonsflyt er
viktig for å øke kvaliteten av behandlingen nasjonalt sett, har ministeren
sagt. Ikke sjelden betyr effektiv informasjonsflyt også økonomiske innsparinger. Men at ministeren vil få lett
match, er det få som tror. Noe av forklaringen fi kk jeg forleden. To av våre
Slik kunne det ha vært også når det framtredende medisinere, Steinar
gjelder helsedata. Men det er det ikke. Westin og Finn Skårderud, debatterte
Og det kan i verste fall
problemene knyttet
få tragiske konsetil mer mobile og altkvenser. Blir eksem«Da jeg ble alvorlig omfattende pasientpelvis en østfolding
journaler med statssyk for noen
som har fastlegen sin
sekretær Robin Kåss
i Fredrikstad livstrui
Helsedepartemåneder siden
mentet, i NRKs
ende skadd under en
debattprogram Verferietur i Nord-Trønfikk jeg føle
dibørsen.
Både
delag, og i bevisstløs
tilstand brakt inn på
Westin og Skårderud
problemet på
sykehuset i Steinkjer,
var opptatt av at det
kroppen.»
var kvaliteten på
så kan det være avgjørende at behandlende
journalen som var det
viktigste.
lege får øyeblikkelig
adgang til pasientens sykehistorie.
Teknisk sett ligger alt til rette for at det En kunne få det inntrykket at de to
skulle være mulig. Når en slik løsning herrer bare stolte på sine egne nedtegennå ikke er satt i drift skyldes det at nelser. Spesielt ble det henvist til psyDatatilsynet tydeligvis mener at liv- kiatrien. Og selvfølgelig er det viktig
redning ikke er så viktig som faren for at pasienten kan føle seg 100 prosent
brudd på konfidensialiteten. En kan sikker på at innholdet i denne type
saktens lure på om de har spurt pasi- journaler forblir mellom ham og
behandleren. En burde kanskje påby
entene?
niqab på venteværelset for å unngå å
Da jeg ble alvorlig syk for noen måneder bli gjenkjent? Så langt har Datatilsynet
siden fikk jeg føle problemet på ennå ikke gått.

POLITIET:

Et demokratisk problem
DEBATT

FOTO: FREDRIK BJERKNES
nytter å skrive, hjelper det ofte å ta en
telefon. Etter en amper telefonsamtale med
forværelset hos Fylkesmannen fikk jeg
snakke med utdanningsdirektør Grethe
Hovde Parr. Jeg fortalte at i det offentlige
finnes spilleregler som skal følges. Hun
tenkte febrilsk og hadde ingen idé om at
brev skal besvares innen tre uker. Etter litt
fram og tilbake forklarte hun at det var
saksbehandleren som tok seg av brev.
En direktør som er ansvarlig for barnehageavdelingen hos Fylkesmannen og ikke
interesserer seg for en overgrepssak mot et
barn? Har hun ikke fått med seg medieoppslagene om mobbing av barn i det siste?
Hun har en plikt, ifølge barnekonvensjonen; ta grep eller følge saken videre. Det
var forresten ikke Fylkesmannen som
skulle ha klagen, men helsevesenet, fortalte
hun nedlatende. Hun skulle finne fram
hvem jeg skulle henvende meg til og ringe
meg tilbake. På slutten av dagen ga hun
beskjed om at de ikke visste hvem jeg skulle
kontakte. Et døgn senere fikk jeg beskjed
om at bydelsoverlegen var rette person,
men han hadde ikke satt seg inn i saken, så
vi fikk kontakte ham i neste uke. Bydelen
hadde sittet på saken fra 4. februar til 12.
februar uten å finne en saksbehandler.
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mobbing
mobbing
HJELPELØS: «Magnus» ble
mobbet i barnehagen fra
han var tre år. Foreldrene
fikk beskjed om at han var
problemet.
n KARIN LILLIAN FLADBERG
n FREDRIK BJERKNES (foto)
«Magnus» sitter på akebrettet som
mamma Mette drar etter seg gjennom
den våte snøen som ligger tung i gatene.
På fanget har han en bunke små konvolutter med bursdagsinvitasjoner som
skal legges i ulike postkasser. Minstegutten, som fyller fire år om en uke,
bekymrer seg åpenbart for helt andre
ting enn om mamma skal bake sjørøverkake og hva han får i gave.
– Er det sant at noen kan rive ut
hjertet mitt sånn at jeg dør og aldri får
se deg igjen, mamma? spør han.
– Spørsmålet traff meg som et knyttneveslag i magen. Jeg visste at sønnen
vår ble mobbet og plaget i barnehagen,
men var det virkelig dette som opptok
tankene hans i dag også, forteller
mamma Mette Wenli.

Dagsavisen
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mobbing
mobbing
bArn og Mobbing

«Er det sant at noen kan rive ut
hjertet mitt sånn at jeg dør og
aldri får se deg igjen, mamma?»

■ 12 prosent av barna oppgir at de blir
plaget av andre barn, viser en undersøkelse utført av NTNU i 2012. 170 barn i 17
barnehager ble intervjuet.
■ Hele 37 prosent av barna svarer at de blir
ertet og at ertingen gjør at de blir lei seg,
viser en undersøkelse fra Høgskolen i
Hedmark fra 2012.
■ Foreldre og ansatte er mer fornøyd med
barnehagetilbudet enn barna selv, viser
denne undersøkelsen av barnehagetilbudet i 70 barnehager i Hedmark.
■ Ett av ti barn sier at de opplever mobbing
daglig eller flere ganger i uka, kommer det
fram i et prosjekt knyttet til «Den norske
barnehagekvaliteten» fra 2004.
■ Hvert tredje barn svarer her at de opplever
slåing, lugging og dytting. Én av fire
opplevde psykisk og sosial mobbing som
erting, det å bli ledd av og kalt ting.
Kilde: Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

peuten sier at han ser at «Magnus» er en
god gutt og at han lurer på hvorfor det
ble slik at «Magnus» gjorde ting han selv
beskriver som slemt. «Magnus» svarer:
«Når barn er slemme mot meg, blir jeg
slem tilbake». Han forteller at de store
barna i barnehagen plaget ham mye.

«ÆKKE VENN MED DEG»

Det hele startet i 2010, da «Magnus» var
tre og et halvt år gammel. En morgen
nektet han plent å ha på seg den rosa genseren med bilde av prinsessebåten fra
TV-serien om den lille redningsskøyta
Elias, som han var så glad i. «Jeg kan
ikke ha på den, mamma. De store guttene erter meg», var forklaringen.
Samtidig avdekket barnehagen at de
andre barna gjentok trusselen om å rive
hjertet ut av ham og stadig vekk ga
«Magnus» skylda for ting han ikke
hadde gjort – selv når han ikke var i barnehagen. Jula 2010 skjedde det noe med
«Magnus», ifølge moren. Han virket
opprørt og aggressiv når han kom hjem
fra barnehagen.
– Ved levering ble han ofte møtt med
kommentarer som «Vikke snakke med
deg. Ække venn med deg» av andre barn.
Ingen voksne var der til å gripe inn. De
var opptatt på annet hold, forteller
mamma Mette.
Høyt sykefravær, pedagogmangel og
store utskiftninger i personalet hadde
lenge vært et problem. I mai 2011 greide
ikke barnehagen engang å gjennomføre
foreldresamtaler fordi den manglet kompetente ansatte som kjente barna godt
MAKTESLØSE:
MAKTESLØSE:––Vår
Vårstørste
størstebekymring
bekymringer
erat
atdet
detikke
ikkehjelper
hjelperååvarsle.
varsle.Ingen
Ingentar
taransvar,
ansvar,sier
siermamma
mammaMette
Metteog
ogpappa
pappaJohn
JohnWenli.
Wenli.Snart
Snarter
erdet
det
nok.
Istedenfor å bli lukket og innesluttet,
reagerte «Magnus» med sinne. Det førte lenge nok og løp etter dem med en spade, var problemet. Foreldrene burde søke skylder seg med at nå hadde han fått nok,
til at han ofte ble straffet og satt alene på sprang en av guttene til moren sin, som hjelp til gutten, mente barnehagen.
forteller Mette.
garderobebenken. At det å «blåse seg også var kommet for å hente, og beklaget
Torsdag 19. januar 2012 kom Mette
Bakgrunnen for den fysiske irettesetopp» for å skremme vekk plageåndene seg: «Magnus skal slå oss!».
ekstra tidlig til barnehagen for å hente telsen var angivelig en konflikt som
og gjøre seg selv mindre sårbar var en
– Denne gangen så jeg hva som hendte «Magnus». Opplevelsen som møtte hadde oppstått mellom «Magnus» og et
overlevelsesstrategi, var det
og kunne snakke både med henne, var et sjokk.
annet barn, der det hadde
– Idet jeg kommer inn i
ingen i barnehagen som
gutten og moren. Men det
endt med at «Magnus» slo
var jo ikke hverdagen for gangen hører jeg et barn
forsto.
det andre barnet med et
«Han ble ofte «Magnus»,
«Idet jeg
som var på en som begynner å gråte. Jeg
sitteunderlag. Hva kon– Etter hvert fikk vi én
flikten startet med, eller
Barnehage-«Magnus» og én
avdeling med tre voksne og blir stående helt stille. I
møtt med
kommer inn i
Den virkelige «Magnus»,
21 barn, sier Mette.
neste øyeblikk kommer en
hva som utløste «Magnus»
forteller moren.
Gjennom små daglige av de ansatte geleidende
kommengangen, hører sin reaksjon, er det ingen
drypp fikk foreldrene med et godt nakketak på
Sakte, men sikkert
som vet.
tarer som
jeg et barn
– Jeg ble både sjokkert,
forsto foreldrene at sønnens
bekreftet at barnehagelivet «Magnus» ut i garderoben.
situasjon i den private barvar alt annet enn godt for «Magnus» er tydelig sint
lei meg og skuffet, sier
‘Ække venn
som
«Magnus». Stadig vekk og opprørt, men gjør ingen
nehagen ikke kom til å endre
moren.
kunne han si ting som: motstand. Den ansatte
seg, tross ulike initiativ fra
Vel ute i bilen forteller
med deg‘.»
begynner å
«Mamma, jeg er glad NN setter seg ned på kne ved
deres side. Høsten 2011
«Magnus» at han har blitt
gråte.»
holdt i nakken flere ganger
bestemte de seg for å starte
(nabogutten, red.anm.) ikke siden av «Magnus» og tar
prosessen med å få flyttet «Magnus» går i barnehagen min, for da slipper han et godt tak i haken og kinfør, men ikke i ansiktet, slik
over til en annen barnehage. Situasjonen å møte de slemme guttene.»
nene hans. Høylytt og
som nå.
I et brev Dagsavisen har fått tilgang
var uholdbar.
Mamma Mette og pappa John for- bryskt forteller han «Magnus» at han er
søkte gang på gang å ta opp problemene lei av skrikingen og oppførselen hans. til, beklager barnehagen hendelsen. Den
med barnehagen. I starten følte de også Idet han beordrer «Magnus» ned på skriver videre at man er blitt enig om «å
NAKKEGREP
En dag Mette kom for å hente sønnen, så at de ble hørt. Barnehagen forsikret at benken, får han øye på meg.
unngå å være fysisk mot «Magnus» i
hun hvordan en guttegjeng gang på gang de skulle følge med og følge opp. Men på
konflikthåndtering» framover.
– Jeg er skremt over at kompetanseropte «Magnus» til seg for så å løpe sin nytt var det store utskiftninger i perso- DYPE SÅR
vei. Da «Magnus» til slutt var terget nalet. Plutselig var det «Magnus» som – Den ansatte blir forfjamset og unn- nivået for håndtering av uønsket atferd
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gått
gåtttre
treår
årsiden
sidende
desa
saifra
ifraom
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atsønnen
sønnenble
blemobbet
mobbetiibarnehagen.
barnehagen.
i en barnehage ikke er høyere. Hvor er
tiltakene som skal sikre barnet, spør
moren.
Den 30. januar i fjor, på sin egen femårsdag, begynte «Magnus» i ny barnehage.
– I tida etter dette har vi fått en ny
gutt, fastslår mamma Mette.
– Det tok ikke lang tid før vi fikk hjem
en gutt med en helt annen ro og drag over
ansiktet. Når vi kom for å hente ham, ble
han ofte sittende oppslukt i den aktiviteten han holdt på med. I den gamlebarnehagen var han ute av døra før vi fikk
snudd oss, forteller Mette.
Men de dype sårene er der.

UnngÅr STorE bArnEgrUPPEr

I fortvilelse og desperasjon over ikke å
ha fått hjelp til å stoppe mobbingen
tidsnok, engasjerte foreldrene en privat
psykologspesialist for å bøte på skaden
og hjelpe sønnen. Så langt har det kostet
dem et sekssifret beløp.
– Det er mye penger. Men for oss har
det handlet om å reparere barnet vårt.
Ingen andre har så langt tatt ansvar for
å gjøre det, sier mamma Mette Wenli.

Ifølge spesialisten har «Magnus» anerkjennelse og premiering. I åtte
utviklet en atferdsforstyrrelse: Et måneder har psykologspesialisten tilatferdsmønster preget av fysisk og verbal brakt mye tid sammen med «Magnus»
utagering, i den hensikt å sette seg i både i og utenfor barnehagen. Det har
respekt, hevde sin rett og beskytte seg oppstått et sterkt tillitsforhold mellom
selv. I tillegg strever
de to. «Magnus» har lettet
«Magnus» med sinne og
på sløret – også om hvordan
dårlig impulskontroll. Det
det var å gå i den gamle
«Problemet
handler om å framstå som
barnehagen.
I utdrag fra sakkyndigstor, sterk og farlig for å
vårt var ikke å
holde andre mennesker
rapporten står det: «‘N.N.
unna.
kløp meg veldig hardt, det
melde fra,
– Men det kan også vise
hardeste han klarte.’
men at ingen
seg ved omsorgssvikt, så
«Magnus» viser ved å snu
det er en slags mistanke vi
seg vekk, krumme nakken
har gjort noe
har hatt hengende over oss
og ta seg selv hardt i
nakken. Terapeuten spør
– uten at det noen gang er
når vi har
når
dette
skjedde.
uttalt, sier moren.
varslet.»
«Magnus» sier: ‘Når jeg
Selv har hun gått på
kurs for å lære «anerkjenhadde vært slem mot andre
nende kommunikasjon» for
barn’. «Magnus» sier
å møte sønnen på en god måte i hans videre: ‘Jeg holdt på å gråte’.»
situasjon.
«Magnus» forteller at han ofte måtte
«Magnus» unngår konsekvent større sitte på benken og at N.N. kløp ham i
barnegrupper. Ukjente voksne er han armen mens han ble plassert der. Teraskeptisk til. Atferden som tidligere skulle peuten spør om han har noen tanke om
beskytte ham, er der fortsatt og må hvorfor dette skjedde. «Magnus» svarer:
avlæres. Metoden er fokus på mestring, «Fordi jeg gjorde slemme ting». Tera-

Dagsavisen skrev lørdag om «Magnus» som
ble mobbet i barnehagen fra han var tre år.
Fagsenteret og PPT har evnet å se mitt barnebarns behov. De har gitt ham en mulighet
for en mest mulig normal hverdag, men hva
med framtida? Det er ikke gitt at apparatet
er på plass til han er moden til å takle hverdagen på egen hånd. Hvem skal dekke
utgiftene foreldrene har og har hatt der
systemet ikke strakk til?
● Se også SAMFUNN side 8–9

Psykologspesialisten mener «Magnus»
har hatt stor framgang siden han begynte
i den nye barnehagen. Tiltak i barnehagen og samtaleterapi er en viktig del
av behandlingen. Det er nå et tett samarbeid mellom flere instanser. Likevel er
det fortsatt en lang vei å gå for å gjenopprette tillit og trygghet.
Hvor dype spor alle opplevelsene har
gitt seksåringen, viser seg både i ord og
handling. I påsken sa han plutselig: «Du
mamma, verken Breivik eller N.N. fra
gamlebarnehagen kan komme inn i huset
vårt. Jeg skjønner ikke hvorfor de andre
barna vil gå i en barnehage der de blir
kløpet i nakken.»
Da han nylig ble invitert i bursdag til
et av barna fra den forrige barnehagen
på et lekeland, ville han vite hvem som
kom. Da han fikk høre at en av guttene
som plaget han skulle komme, ville han
ikke gå.
– Selv om det var over et år siden han
så denne gutten sist, var det ikke snakk
om. Isteden ville han reise dit og levere
gaven før de andre kom, forteller moren.
Til høsten skal «Magnus» begynne
på skolen. Foreldrene har allerede sikret
seg et vedtak fra Pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT) om bistand. Men ikke alt
er løst ved det.
– Problemet er at han skal gå på
samme skole som dem som har mobbet
og plaget ham. I tillegg er han redd for å
treffe igjen den barnehageansatte som
har kløpet ham, fordi han har barn på
samme skole. Skolen ligger kun et steinkast fra barnehagen med alle de vonde
minnene. Vi er usikre på om sønnen vår
vil makte å gå der, sier mamma Mette
Wenli.
Skolebytte kan bli løsningen. Foreldrenes frykt for at vonde ting nok en gang
vil skje uten at noen griper inn, veier
tungt.
– Alle oppfordrer til at man skal
melde fra om mobbing og omsorgssvikt
rundt barn. Problemet vårt var ikke å
melde fra, men at ingen har gjort noe når
vi har varslet, sier mamma Mette Wenli.
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Assisterende Kripos-sjef Vigleik
Antun gir oss i Dagsavisen (22/4) et
innblikk i hvordan politiets ledelse
tenker om åpenhet. Økt åpenhet «må
være styrt». Hva skal offentliggjøres
hvis konsekvensene er ubehagelige?
Antun trekker fram et betydelig
større problem. I et forsøk på å
begrunne behovet for styring i politiet, gir han følgende beskrivelse:
«Hvilket konsern i det private
næringslivet ville være tjent med at
underliggende selskaper eller tilsatte
gamblet
med
konsernets
omdømme?». Han har rett, det er en
voksende trend til å se på all mulig
ukontrollert omtale som et omdømmeproblem.
Bjørn Kjos illustrerer dette i Nordlys
(15/4-12): «Og det er greit med stor
takhøyde, men diskusjonene bør
være internt. Det er så ødeleggende
for oss når enkeltindivider går ut med
høy profil mot det Norwegian står for
og det vi gjør.» Kontraktene som nå

er avdekket i Ryanair, har omfattende
konfidensialitetsbestemmelser. I tillegg er kontraktene
avgrenset til tre år, hvem tør da å kritisere selskapet hvis de skal ha håp
om fortsatt arbeid? Dette grepet er
kjent fra franchisekontrakter, Reitan
har normalt kontrakter med fem års
varighet. Franchisegiver kan uten
begrunnelse avslå ny kontrakt. Hvem
tør da kritisere?
I Norsk Ledelsesbarometer, et arbeid
vi i De Facto utfører for organisasjonen Lederne, beskrev vi grundig
arbeidsforholdene i deler av Posten.
Våre informanter turte ikke stå fram.
Tilsvarende autoritære styringsstrukturer redegjorde vi også for i et
stort utenlandsk konsern. Frykten
for represalier var så stor at vi måtte
anonymisere den enkelte og konsernet.
Når ansatte ikke har ytringsfrihet, er
det et betydelig demokratisk problem. En opplyst debatt om hva som
skjer i offentlig forvaltning, trenger
innspill fra dem som har skoa på uten
at det skal styres av ledelsen. Dette
gjelder i høyeste grad også i privat
sektor. Demokratiet tåler ikke at
informasjon om forholdene i arbeidslivet skal underlegges eiers kontroll.

