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Henges ut på Helsetilsynets nettside
Etter å ha fortalt sin historie på TV ble den oppsagte sykepleieren Nyota Luhembwe hengt ut på Helsetilsynets
nettside.

  Foto: Hilde Unosen Nyota Luhembwe kjemper for å få tilbake autorisasjonen
som sykepleier. Etter å ha blitt frikjent i retten, fremmet hun et sivilt søksmål der hun tapte. Nå anker hun saken.

Les også:
Tilsynet: – Vår plikt å informere

Dette er saken

Av: Sturla Smári Hanssen

– Jeg er mildt sagt rystet over Helsetilsynets opptreden, sier Luhembwes advokat, Elisabeth Møinichen Leonhardsen.

I 2005 ble kongolesiske Nyota Luhembwe frikjent for å ha forårsaket to dødsfall på Lilleborg sykehjem i Oslo som
følge av feilmedisinering. Likevel vil ikke Helsetilsynet gi henne tilbake autorisasjonen som sykepleier.

– Latterliggjøring
Lørdag fortalte hun sin historie til NRK Dagsrevyen, og mandag tok Helsetilsynet til motmæle: På sin egen
hjemmeside publiserte Helsetilsynet Luhembwes navn og vedtaket fra 2002 der hun blir fratatt autorisasjonen som
sykepleier. I tillegg la Helsetilsynet ut deler av politiavhøret fra 2002. Dokumentet er lite flatterende. Det fastslås
som sannsynlig at Luhembwe har forårsaket de to dødsfallene ved Lilleborg sykehjem og hennes påståtte
utilstrekkelighet som sykepleier blir beskrevet i detalj.

– Hun er frikjent av retten for dette. I tillegg er politiavhøret tatt helt ut av sin sammenheng. Det ble avgitt da
Luhembwe var i sjokk. Når Helsetilsynet latterliggjør henne på denne måten, viser det bare at de prøver å dekke
over egne feil, mener Leonhardsen.

Sjokkert
Nyota Luhembwe ble sjokkert da hun i går ble informert om at vedtaket ligger åpent på Helsetilsynets nettside.

– Jeg føler meg krenket og uthengt. Jeg ble frifunnet i retten, men Helsetilsynet framstiller meg som skyldig og dum,
sier Luhembwe.

Hun er tydelig preget av offentliggjøringen av dokumentene.
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– Nå må jeg nok en gang oppleve at folk mistenker meg. Jeg tør knapt å gå ut av døren, sier Luhembwe.

– Brutt loven
Jon Bing, professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo mener Helsetilsynet åpenbart har brutt taushetsplikten
etter forvaltningsloven.

– Jeg kan ikke se annet enn at dette må være et arbeidsuhell og at Helsetilsynet selv vil beklage dette, sier Bing.

Han understreker at nettopp Helsetilsynet skal sørge for at taushetsplikten i helsesektoren overholdes.

– Den er jo betydelig strengere enn den i forvaltningsloven som synes brutt i dette tilfellet, sier Bing.

Juridisk gråsone
Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, er ikke like overbevist om at Helsetilsynet
har brutt forvaltningsloven.

– Praksis fra lignende saker er ikke entydig, men det er i alle fall ikke opplagt at Helsetilsynet har brutt
taushetsplikten. Dette er en juridisk gråsone, sier Bernt.

Han er imidlertid kritisk til at Helsetilsynet har publisert såpass detaljerte opplysninger om saken på denne måten.

– Når opplysningene legges ut på nettet, blir de lett tilgjengelige for alle og enhver – kanskje for all framtid, sier
Bernt.

Han mener Helsetilsynets framgangsmåte i alle fall er etisk problematisk.

– Man har tydeligvis følt et sterkt behov for å komme raskt på banen etter fjernsynsinnslaget om saken, men dette
kan ikke rettferdiggjøre en så lite hensynsfull framgangsmåte i forhold til en person i en sårbar situasjon, sier Jan
Fridthjof Bernt.

Anmelder tilsynet
Elisabeth Møinichen Leonhardsen sier hun kommer til å anmelde Helsetilsynet for brudd på taushetsplikten.

– Vi kan tilbakevise alt som står i dokumentet som er lagt ut på nettet, men skaden er likevel allerede skjedd når det
blir framstilt som «sant» for allmennheten. Luhembwes rettssikkerhet er satt fullstendig til side, og det er umulig for
henne å forsvare seg, sier Leonhardsen.

Nyota Luhembwe forteller at hun er sliten, men har fortsatt ikke gitt opp å gjenvinne retten til å jobbe som
sykepleier.

– Jeg må stadig renvaske meg, selv om jeg er funnet uskyldig. Men jeg skal kjempe, sier hun.

 Tips en venn om denne saken
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