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Monsen digger

Bodø/Glimt
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Bekymret 

for klimaet
Mandag legger FN fram sin nye og dystre klima-

rapport. Grete Hovelsrud er sentral i det arbeidet.

FRI HELG SIDE 10-15

Skal gjøre Salten til

verdens lekegrind

Christine Klippenvåg Nordgård har anmeldt

Nordlandssykehuset for grovt uaktsomhet. De

oppdaget ikke at hun hadde livmorhalskreft før

på femte forsøk. – Sykehuset er skyld i at jeg må

leve med alvorlige skader, sier hun.  Nordlands-

sykehuset beklager overfor de berørte

.

NYHETER SIDE 6, 7, 8 OG 9

Kvinnene 

pumper 

seg opp
NYHETER SIDE 4 OG 5

NÆRING SIDE 12 OG 13

SPORT SIDE 32 OG 33

Foto: Tom Melby

Sykehuset 

overså celle-

forandringer 

i flere år

Christine (36)

HADDE 
KREFT
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Nordlandssykehuset har latt personer

uten riktig kompetanse analysere kreft-

prøver i en årrekke. Medisinsk direktør

Barthold Vonen tar på seg ansvaret, men

tilbakeviser at dette kan settes i sammen-

heng med de feiltolkede prøvene som til

nå har rammet minst åtte kvinner i Nord-

land. Dette er ett av åtte avvik som er 

funnet og rettet på i Diagnostisk klinikk. 

NYHETER SIDE 6 OG 7

Celleprøver ble analysert av personell

UTEN FORMELL

GODKJENNING
Fredrik Tjærandsen og revy-

sjefene Marie Skogvang og

Solveig Magnadottir lover en

forestilling med historisk sus

og mye humor, når de invite-

rer til årets russerevy i Bodø. 

FRI KULTUR SIDE 4 OG 5

Duket for

russerevy 

Jan Gunnar Hoff reiser nå på

14 dagers turne til Japan. 

Det fjerne Østen er blitt et

stadig viktigere marked for

norske musikere.
FRI KULTUR SIDE 4

Ut på turné

til Japan

I en alder av 39 år har Arild

Berg funnet fram til nok 

et talent. Han er bitt av

biljard-basillen.

SPORT SIDE 20 OG 21

Har funnet

en ny arena

NYHETER SIDE 10

Trakk
tilståelsen

i retten

Foto: Tom Melby

Saltdal kommune har sagt nei til scoo-

terløype mellom Junkerdal Turistsenter

og Riksgrensen. Det faller Turistnæ-

ringen, politikere og brukere tungt for

brystet. – Scooteren er for mange nøk-

kelen til å komme seg ut i naturen, sier

trafikkskadde Gro Hege Arntzen.

NYHETER SIDE 4 OG 5

4. april 2014
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Scooterkrangel 

i Saltdal

FRI KULTUR SIDE 4 OG 5

Charlie og

danserne

sjarmerte

FRI KULTUR SIDE 3

Mesterlige

Motor-
psycho

FRI KULTUR SIDE 6

Sterke
Meløy-
damer

Dane Richards berget

poenget for Glimt. Det ble 1-1

på Aspmyra mot Aalesund.

SPORT SIDE 26-28

Richards
berget
poenget
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Nina Meyer fra Sandnessjøen og May-Liss Peder-

sen (innfelt) fra Fauske er også rammet celle-

prøvefeilene i Nordlandssykehuset.  Pedersen

ble infertil og fikk nylig utbetalt erstatning  for

feiltolkede celleprøver helt tilbake til 2000.

Meyer spør seg om hun kunne unngått kreft

dersom sykehuset hadde gjort grep etter at de

fant ut at de hadde gjort feil i Pedersens tilfelle.

Nordlandssykehuset beklager på nytt overfor

kvinnene.

NYHETER SIDE 6 OG 7

Det er tøft å ta inn over

seg at alt dette kanskje

kunne vært unngått.
Chihuahuaen Chico slet med

angst for det meste. Men så

fikk han antidepressiva og

atferdsterapi.
NYHETER SIDE 8 OG 9  

Hund på

lykkepille 

Nye muligheter dukket opp da

kunstfotograf Tor Waageng

måtte ut av sine gamle

lokaler. NÆRING 12 OG 13

Glad han

ble oppsagt

Inger Helen Evensen og Ylva

Horndal redder nyfødte

babyer med sine luer.

NYHETER SIDE 4 OG 5

Snart i mål

med 100 luer

,,

Begge foto: Privat

Faksimile. AN  lørdag 29. mars 2014

Det har gått mange ondsinn-

ede rykter om Vebjørn Kris-

tensen. Nå synger han om

dem på sin nye plate.

FRI KULTUR SIDE 4 OG 5

Synger om

ryktene

Lillestrøm senket Glimt 2-1.

SPORT SIDE 18-20

Sviktet på

Aspmyra

NYHETER SIDE 9

20-åring
festet seg

til rettssak

Politietterforskningen av Nordlandssyke-

huset i saken om de feiltolkede celleprøvene

nærmer seg slutten. De tre kvinnene som er

rammet av svikten har sendt en liste med 

15 punkter de vil at politiet ser nærmere på.

– Etter å ha blitt gjort kjent med deler av

etterforskningsmaterialet, virker saken mye

større og enda mer alvorlig enn vi først 

hadde trodd, sier Nina Meyer, May-Liss Peder-

sen og Christine K. Nordgård. NYHETER SIDE 6 OG 7
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Frykter
prøvene aldri ble analysert

Politiet ga

russen bestått
NYHETER SIDE 4 OG 5

Foto: Tom Melby
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Dette ble starten på «Celleprøvesaken», en historie som 
skulle vise seg å involvere seks kvinner, to politidistrikter, 
Fylkesmannen i Nordland, Statens helsetilsyn og et nasjon-
alt massescreeningsprogram for forebygging av livmorhal-
skreft. 

Saken kunne blitt en historie om en anonym enkeltskjebne, 
som hadde fått kreft på grunn av feil som var blitt gjort 
på sitt lokale sykehus. Men kort tid etter meldingen var 
publisert, ble Avisa Nordland kontaktet av kvinnen det var 
referert til. 

Christine Klippenvåg Nordgård fra Bodø fortalte en his-
torie som skilte seg ganske drastisk fra den som var blitt 
presentert på sykehusets hjemmesider. Allerede i desember 
2013 hadde hun anmeldt Nordlandssykehuset til både 
politiet og Fylkesmannen i Nordland, etter å ha funnet ut 
at en rekke celleprøver hadde blitt vurdert som normale, 
tross at de i flere år hadde vist celleforandringer, forstadier 
til kreft og til slutt livmorhalskreft. Christine fikk kreft, selv 
om hun hadde fulgt de nasjonale anbefalingene til prøve-
taking. Og først på femte forsøk klarte laboratoriet å tolke 
prøvene rett. 

Det skulle vise seg at hun ikke var alene og at feiltolknin-
gene hadde kostet liv. Gjennom Christines historie fant 
vi også ut at det skjer slike feiltolkninger landet rundt, og 
at metoden som Norges kvinner setter sin lit til gjennom 
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, faktisk bare op-
pdager celleforandringer i halvparten av tilfellene. 

2. Jobbens faser
Mars 2014: 
Da Christine K. Nordgård tok kontakt med oss, hadde 
hun innhentet en del dokumentasjon på egen hånd, både 
fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og tilsynsmyn-
dighetene. I tillegg ba jeg på et tidlig tidspunkt om innsyn i 
dokumenter om denne saken og relaterte saker fra Fylkes-
mannen i Nordland, Pasientombudet og Norsk pasient-
skadeerstatning (se nærmere beskrevet under avsnittet 
Kilder). 

Christine var veldig usikker på om hvorvidt hun ville for-
telle sin historie, både av hensyn til seg selv og sin familie. 
Jeg brukte lang tid på å få henne til å bli komfortabel med 
tanken på å «utlevere» seg selv i media gjennom både tekst 
og bilder. Vi endte opp med å skrive en avtale om hva som 
kunne og ikke kunne deles om sykehistorie, skader og så 
videre. Hun var også klar på at hun ønsket å involvere et 
medium som var landsdekkende, slik at saken skulle få mer 
gjennomslagskraft - også på nasjonalt plan. Etter den første 
samtalen med Christine, involverte vi Tv2 ved reporter Roy 
Arne Salater. Avisa Nordland og Tv2 har jobbet sammen 
med noen av sakene som har hatt nasjonal betydning. 

I utgangspunktet hadde vi planlagt å bruke tid og ressurser 
på denne saken, gå grundig til verks og ikke forhaste oss 
med tanke på publisering. Vi hadde casen og var ikke 
bekymret for at noen andre skulle «snappe henne fra oss». 

Hypotese 1:Utgangspunktet i Celleprøvesakens aller første 
fase var at en kvinne hadde fått kreft som følge av feiltolk-
ninger gjort av patologiavdelingen ved Nordlandssykehuset. 

1. Innledning
19. mars 2014 la Nordlandssykehuset i Bodø ut en kort 
melding på sine egne hjemmesider, som et ledd i et 
kvalitetssikrings- og pasientsikkerhetsarbeid som har 
kommet i gang i kjølvannet av kirurgisaken. Meldingen 
lød: 

Oversett tidlige kreftforandringer i celleprøve 

fra livmorhalsen. 
En vevsprøve tatt fra livmorhalsen til en kvinne i 2013 viste kreftforandringer. 

Kvinnen hadde tidligere rutinemessig tatt celleprøve fra livmorhalsen i 2007, 2010 og 2012. 

Disse var besvart som normale. Når man gikk tilbake og så på disse celleprøvene på nytt i 

2013, så man at disse var feiltolket og likevel viste celleforandringer. Registrerte avvik blir 

gjennomgått og brukes systematisk i opplæring for at man skal lære av de feilvurderinger 

som gjøres og redusere risikoen for at samme feilvurdering skal bli gjort på nytt. 

Nordlandssykehuset, 19. mars 2014.



Hypotesen vi arbeidet etter var at dette etter alt å dømme 
ikke var et enkeltstående tilfelle. Vi ønsket å finne ut hva 
som hadde skjedd, hvordan dette kunne skje, hvem som var 
ansvarlig, hvilke konsekvenser dette ville komme til å få og 
om liv hadde gått tapt. Denne hypotesen ble reformulert og 
utvidet etter at jeg hadde jobbet mer med saken (se avsnitt 
juni/juli). 

Etter at jeg hadde jobbet med Christine og hatt flere 
møter, var tidspunktet kommet for å innhente samtidig 
imøtegåelse fra Nordlandssykehuset. Jeg ringte Barthold 
Vonen, medisinsk direktør, (som da var på reise) og ba 
om et intervju angående meldingen de hadde lagt ut på 
hjemmesidene sine noen dager i forveien. Møtet ble tid-
festet til neste dag klokken 12. 

Samme kveld kom det en pressemelding fra Nordland-
ssykehuset der de innkalte til pressekonferanse. PK-en ble 
tidfestet til neste dag klokken 12. God tid ble plutselig til 
null tid. Sykehuset ville slippe bomben selv, i alle fall ikke 
la pressen gjøre det. Et stort pressekorps møtte opp til 
pressekonferansen. Medisinsk direktør Barthold Vonen la 
seg flat, påtok seg alt ansvar og beklaget hendelsen dypt. 
Det ble også kjent at de hadde avdekket at enda en kvinne 
var offer for samme feil. De første to sakene, publisert 28. 
mars, er skrevet på bakgrunn av informasjon som ble gitt 
på pressekonferansen. AN og Tv2 hadde separat intervju 
med sykehusledelsen etter pressekonferansen der samtidig 
imøtegåelse til saken om Christine ble innhentet. Dette ble 
publisert på nett 28. mars og var hovedoppslag i papiravisa 
den 29. mars. 

Pressekonferansen ble holdt på en fredag. Lørdag ble jeg 
kontaktet av 38 år gamle Nina Meyer fra Sandnessjøen. 
Hun hadde sett pressekonferansen på tv og skjønt at det 
var henne de refererte til som «det andre kjente tilfellet». 
Det viste seg at hun var offer som samme feil og at også 
hun hadde fått kreft. Nina anmeldte også sykehuset. Etter 
litt bearbeiding, sa hun ja til å stå fra med navn og bilde.



Søndag ble jeg kontaktet av et tredje offer, May-Liss Ped-
ersen fra Fauske. Også hun stilte opp til intervju i AN. Ped-
ersens feiltolkede prøver gikk så langt tilbake som år 2000. 
Hun er selv bioingeniør og hevdet hun hadde tatt opp 
feiltolkningene med sykehuset da de ble avdekket i 2005. 
Ifølge Pedersen hadde de den gangen lovet at de skulle 
skjerpe rutinene slik at dette ikke skulle skje igjen. Da hun 
leste om tilfellet Christine K. Nordgård i AN, skjønte hun 

at det ikke var gjort. Derfor valgte hun å anmelde hun også. 
Det begynte å bli klart for oss at her måtte det ligge mer 
bak enn «et hendelig uhell». 

April/mai 2014:
Da den første stormen hadde stilnet, ble det tid til en mer 
grundig gjennomgang av dokumentbunken jeg hadde fått 
innsyn i, innhentet i sakens første fase. Her fant jeg at: 

•	 Nordlandssykehuset har i en årrekke benyttet seg 
av screenere (de som analyserer celleprøvene) uten 
formell godkjenning. 

•	 Avdelingen som screener celleprøvene har vært preget 
av dårlig arbeidsmiljø over flere år 

•	 Det er stor mangel på bioingeniører ved Nordland-
ssykehuset (og andre sykehus) 

•	 Det var avdekket en rekke avvik som hadde blitt op-
pdaget gjennom en egengranskning gjort av Nord-
landssykehuset, men ikke kommunisert ut, verken til 
pasientene som var rammet, eller andre. 

•	 Nordlandssykehuset hadde 50 prosent høyere fore-
komst av livmorhalskreft enn landsgjennomsnittet i 
perioden 200-2011.   

Kunne disse momentene være medvirkende årsaker til de 
mange og gjentatte feiltolkningene? 

Leder for fagstyret i Bioingeniørfaglig institutt, Rita von 
der Fehr, sier følgende: 

«At Nordlandssykehuset avviser at svikten har sammen-
heng med en bioingeniørmangel, er uforståelig for oss. Det 
er klart at dette er en medvirkende årsak» 



Nordlandssykehuset avviser at noe av dette har sammen-
heng med de feiltolkede prøvene. 

Parallelt med alt dette har Salten politidistrikt satt av flere 
etterforskere for å komme til bunns i om de feiltolkede 
prøvene er et resultat at menneskelig svikt, en leder som 
har vært slurvete med kompetansen til de ansatte, en 
systemsvikt eller rett og slett en screeningmetode som ikke 
holder mål. 

Juni/ juli 2014: 
Etter hvert som tiden gikk, opplevde jeg at det skjedde det 
en holdningsendring blant ledelsen i Nordlandssykehuset. 
De pekte på svakheter i screeningmetoden og det var nød-
vendig for meg å undersøke om det kunne være andre år-
saker enn svikt på sykehuset som var medvirkende faktorer 
til at så mange kvinner har fått kreft unødvendig. 

Hypotese 2: På dette tidspunktet begynner vi å reformulere 
den opprinnelige hypotesen. Har vi bare skrapt i overflaten 
på et større problem? I denne perioden ble det ikke skrevet 
så mange saker, men jeg brukte mye tid på både telefonisk 
og elektronisk kommunikasjon med spesialister i patologi, 
gynekologi og bioingeniører. I tillegg leste jeg meg opp både 
nasjonal og internasjonal forskning knyttet til livmorhal-
skreft og publiserte artikler om temaet. 

Jeg fant at: 
•	 80 prosent av norske kvinner i alderen 25-65 år har 

deltatt i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft de 
siste fem år. 

•	 Tross høy deltakelse i det norske screeningprogram-
met, får 300 kvinner livmorhalskreft hvert år. 

•	 150 av disse har én eller flere feiltolkede prøver. 
•	 Én av tre dør av sykdommen. 
•	 Den screeningmetoden som 1,5 millioner kvinner 

setter sin lit til, har bare en sensitivitet på rundt 50 
prosent. 

•	 I teorien skal alle celleforandringer, forstadier til kreft 
eller kreft kunne avdekkes ved screening. Men – på 
grunn av svikt, enten hos den som tar prøven (lege, 
gynekolog) eller på laboratoriet – blir altså bare halv-
parten avdekket og behandlet.  

•	 Livmorhalskreft skyldes HPV-viruset. Det finnes en 
test på markedet som, sammen med celleprøve, har en 
sensitivitet på 90 prosent. Gjennom å teste kvinner for 
dette viruset, kan man luke ut risikotilfeller og gi disse 
en tettere oppfølging. 

•	 Flere land bruker denne metoden allerede og kan vise 
til gode resultater.  

August-oktober 2014:
Det er et halvt år siden første oppslag. I begynnelsen 
av august anmelder en fjerde kvinne sykehuset, Helena 
Landstrøm fra Saltdal. Også hun står fram i AN med sin 
historie. 

Samme måned sender politiet fra seg etterforskningsma-
terialet til Statens helsetilsyn for å få et faglig råd. Etterfor-
skningen stopper nå opp i flere måneder i påvente av Hel-
setilsynets konklusjoner, men på andre områder fortsetter 
saken å utvikle seg. 



En ny titt i postlistene til Fylkesmannen i Nordland viser 
en rekke brev som er sendt fra en gynekolog i Bodø til 
Nordlandssykehuset. I brevene retter hun kraftig kritikk 
mot sykehusets håndtering av saken. 

Samtidig: Jeg får kontakt med enda et offer. Kine Eliassen 
(38) er bosatt på Helgeland og ligger for døden. Jeg får også 
bekreftet at tallet på ofre for feiltolkninger ved Nordland-
ssykehuset er oppe i 16 og at én allerede er død. Det blir 
imidlertid ikke bekreftet at dødsfallet er direkte relatert til 
feiltolkningene, selv om mye tyder på det. 

I den følgende perioden leste jeg mye om livmorhalskreft 
og snakket med flere kilder i patologimiljøet i Norge. I 
tillegg inviterte jeg meg selv på besøk til Universitetssyke-
huset Nord-Norge (UNN) i Tromsø hvor jeg fikk bli med å 
se på celleprøver i mikroskop.  Reisen innebar også et svært 
lærerikt møte med overlege i patologi, Sveinung Wergeland 
Sørbye. Han har vist seg å bli en dyrebar kilde til oppdatert 
og vitenskapelig forankret informasjon. 

Tilfeldigvis var Kine Eliassen innlagt på samme sykehus, 
og jeg fikk så vidt truffet henne mellom strålebehandlin-
gene. 

Noen dager senere dro jeg på besøk til Kine og hennes 
familie på Lovund, Helgeland. Det ble et sterkt møte. Kine 
hadde fått kreftdiagnosen i 2011, men da var det allerede 
for sent - sykdommen var uhelbredelig. Den gangen visste 
hun ikke at årsaken til at hun hadde utviklet kreft var gjen-
tatte feiltolkninger gjort ved Nordlandssykehuset, over flere 
år. Det skjønte hun ikke før hun leste om Christine K. Nor-



dgård i Avisa Nordland i mars 2014. Da først gikk det opp 
for henne at livet hennes etter all sannsynlighet kunne vært 
reddet dersom prøvene hadde blitt tolket rett. Trebarns-
moren hadde kjempet mot sykdommen i tre år, men mistet 
livskraften etter denne oppdagelsen. Da vi besøkte familien, 
forberedte trebarnsmoren seg på å dø fra sønnene, mannen, 
søstrene og moren. Hun hadde ikke krefter til å anmelde 
forholdet, men i intervju med meg, gir hun sin fulle støtte til 
de kvinnene som har tatt opp kampen mot sykehuset. 

November/desember 2014:
I november kom beskjeden om at Kine Eliassen var død. 
Samtidig avslutter Statens helsetilsyn sin vurdering av et-
terforskningen til Salten politidistrikt. Tilsynet konkluderer 
langt på vei med at politiet må innhente mer informasjon og 
anbefaler at det hentes inn en sakkyndig. 

Jeg får også nyss i at tallet på anmeldelser er oppe i seks og 
en av de fornærmede kvinnene er ansatt på politihuset i 
Bodø. At Salten-politiet kan stå overfor en habilitetskonflikt, 
kan jeg imidlertid ikke gå ut med før det eventuelt bekreftes 
av politiet selv. Etter noen dager kommer det en kjennelse 
fra Statsadvokaten i Nordland der han setter ut den videre 
etterforskningen av Nordlandssykehuset til Helgeland politi-
distrikt. Jeg får da bekreftet at en ansatt på politihuset i Bodø 
er blant kvinnene som har anmeldt sykehuset. 

I skrivende stund har ikke Helgeland politidistrikt ennå 
kommet i gang med den videre etterforskningen.  

3. Hva er nytt? 
Det er aldri før igangsatt en politietterforskning av et syke-
hus på grunn av feiltolkninger av celleprøver. (At metoden 
som brukes for å avsløre celleforandringer har svakheter, er 
imidlertid debattert over en lengre periode, da i all hovedsak 
i medisinske forum og tidsskrift.) 

Mitt arbeid har bidratt til å løfte saken fra å handle om en 
enkeltskjebne til å bli et sakskompleks av nasjonal betydning 
og der konsekvensene potensielt kan få følger for alle norske 
kvinner. 

Etter mitt skjønn, er det også oppsiktsvekkende at Statens 
helsetilsyn – etter å ha gjennomgått en åtte måneder lang 
politietterforskning – anbefaler at en sakkyndig gjennomgår 
bevismaterialet på nytt. Dette ba ofrene politiet om å gjøre i 
et intervju med AN allerede i begynnelsen av juni, uten å bli 
hørt. 

Det er også spesielt at vi har fått fire kvinner til å stå fram 
med navn og bilde og intime detaljer om sin egen sykdom. 

4. Metoder
Ved første møte med Christine hadde jeg ingen forutset-
ninger for å vite hvor stor saken kom til å bli og hadde aldri 
før jobbet med lignende sakskompleks. Kirurgirettsaken 
mellom Rastislav Kunda og Avisa Nordland, som AN til slutt 
tapte i Høyesterett, ble behandlet i to rettsinstanser parallelt 
med mitt arbeid med celleprøvesaken. Det ble derfor ekstra 
viktig for meg å trå varsomt og ikke tråkke feil.  

Jeg brukte mye tid på å kvalitetssikre alt som skulle publise-
res. For eksempel lot jeg alle parter lese gjennom sine sitater 
og sammenhengen de var plassert i. 

Patologi og cervixcytologi (screening av celleprøver fra 
livmorhalsen) er svært kompliserte medisinske fagfelt. Ved 
gjennomgang av det skriftlige kildematerialet, søkte jeg ved 
flere anledninger råd fra fagfolk når det var ting jeg ikke 
forsto, blant annet representert ved reisen til Tromsø der jeg 
deltok i screening av celleprøver fra livmorhals. 

Dette er ikke et prosjekt for de store digitale eller visuelle 
krumspringene. Metoden som er brukt er den tradisjonelle 
journalistiske; snakke med kilder, både «on and off the 
record», be om innsyn i dokumenter, lese forskningsrap-
porter og samle tråder. Og, ikke minst, være åpen for at den 
opprinnelige hypotesen og vinklingen kunne endre seg etter 
hvert som jeg fikk mer innsyn i og kunnskap om saken. 
Det var heller ikke noe planlagt graveprosjekt, men en en-
keltstående sak som utviklet seg til å bli noe stort. 

5: Kilder 
Åpne kilder: 
Sykehusledelsen ved Nordlandssykehuset ved medisinsk 
direktør Barthold Vonen, fastlege og leder av Nordland 
legeforening Stian Holmvik, privatpraktiserende gynekolog 
Ellen Langen i Bodø, Pasientombudet i Nordland ved Inger-
Marie Sommerset, Yin Chen, overlege i patologi ved Ahus 
og leder i Den norske patologiforening, Norsk Pasientska-
deerstatning ved spesialist Peter Jebsen og kommunikas-
jonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg, Helse Nord ved adm.
dir Lars Vorland og styret, Helse- og omsorgsminister Bent 
Høie, Kreftregisteret ved Stefan Lönnberg, seksjonsleder 
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Statens helsetilsyn 
ved fagsjef Toril Sagen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 
ved overlege Sveinung W. Sørbye. Fem av seks av kvinnene 
som har anmeldt sykehuset. Bistandsadvokat Tarjei Ræder 
Breivoll, Statsadvokaten i Nordland ved Erik Thronæs, 
Salten politidistrikt ved politiadvokat Øyvind Rengård og 
presseansvarlig Tove Kaspersen, Helgeland politidistrikt ved 
politiadvokat Linda Rømma. 

Anonyme kilder: 
Skriftlig og muntlig informasjon og interne notater som jeg 
har fått se under forutsetning av at jeg kun bruker det til 
bakgrunnsinformasjon og ikke på trykk. Møte med kilder 
som har tilknytning eller kjennskap til saken, men som ikke 
vil stå fram. 

Skriftlige kilder: 
Klager sendt fra pasienter til Fylkesmannen i Nordland 
og Statens helsetilsyn, sakkyndige uttalelser av spesialist i 
patologi, Peter Jebsen, i forbindelse med pasientskadesaker, 
flere brev sendt fra gynekolog Ellen Langen til Nordland-
ssykehuset, korrespondanse mellom Nordlandssykehuset og 
Kreftregisteret vedrørende kompetanse og bioingeniørman-
gel samt søknad om dispensasjon fra kompetansekravene, 
statistikk fra Norsk pasientskadeerstatning, Kreftregisteret, 
Nordlandssykehuset og andre sykehus, korrespondanse 
mellom bistandsadvokat og politi- og tilsynsmyndigheter, 
sykehusjournaler og journalnotater, doktorgradsavhan-
dlinger og forskningsartikler om celleprøver som metode 
og HPV-testing, pressemeldinger fra Nordlandssykehuset, 
Salten politidistrikt, Kreftregisteret, Norsk pasientskadeer-
statning, 



6. Utfordringer
I denne saken brukte jeg mye til på å gjøre kvinnene som 
sto fram komfortable med å dele intime detaljer om sine 
sykehistorier og skadene de må leve med resten av livet. 
Underlivsplager svært følsomme sykdommer å snakke om.
 
•	 Kvinnene hadde mange krav til både tekst, bilder og 

vinklinger. 
•	 Patologi og cervixcytologi er kompliserte fagmedisin-

ske områder som har stilt store krav til etterrettelighet 
fra min side.  

•	 Det har vært like krevende å oversette og formidle 
detaljer og fakta på en forståelig måte til leserne. 

•	 Jeg har sittet på en stor mengde «off the record»-
informasjon. En stor utfordring har vært å få verifisert 
denne informasjonen i intervju med åpne kilder – 
uten å avsløre de anonyme kildene. 

•	 Mange store medier arbeidet parallelt med sakskom-
plekset. Det har vært arbeidskrevende å være nyhetsle-
dende som lokalavis.  

•	 Det var viktig for meg å holde løpende kontakt med 
kvinnene, selv om jeg ikke har kunnet skrive om alt 
de ønsket oppmerksomhet rundt. De har gitt meg 
mengder med informasjon og det har vært krevende å 
forklare at denne informasjonen – som er svært viktig 
for dem personlig - ikke alltid er relevant nok i repor-
tasjesammenheng og i forhold til publisering. 

7. Konsekvenser 
•	 Medieoppmerksomheten i AN har rettet søkelyset 

mot en alvorlig svakhet i Masseundersøkelsen mot 
livmorhalskreft, som 1, 5 millioner norske kvinner har 
satt sin lit til gjennom to tiår. 

•	 Kine Eliassen fant ut at hun var blant ofrene etter å 

ha lest Avisa Nordland. Hun døde av livmorhalskreft 
i november, men sykdommen kunne vært behandlet 
dersom prøvene hadde blitt tolket rett på et tidligere 
tidspunkt. Vi vet at én til er død, men det kan være 
mange fler. 

•	 Flere av kvinnene har, til dels som følge av medieopp-
slagene i AN, klaget inn feilbehandlingene til Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE) og fått tilkjent erstat-
ning for skadene de må leve med. 

•	 Helse- og omsorgsminister Bent Høie gikk ut og opp-
fordret alle landets sykehus om å se på egne rutiner i 
kjølvannet av ANs celleprøveavsløringer. 

•	 I løpet av våren vil et prøveprosjekt bli iverksatt i noen 
fylker, for å teste ut en ny og bedre screeningmetode. 
Store deler av fagmiljøet håper dette skal innfases i 
resten av landet så snart som mulig. 

•	 Flere sykehus har meldt seg på i et kvalitetssikring-
sprosjekt av celleprøver. 

•	 En gynekolog tilknyttet Nordlandssykehuset plan-
legger å ta en doktorgrad med utgangspunkt i 
kvalitetssikringsprosjektet av celleprøver. 

•	 I slutten av januar 2015 skal UNN-overlege Svein-
ung Wergeland Sørbye, som jeg besøkte i Tromsø i 
research-fasen, holde seminar om celleforandringer og 
kreft for patologer og gynekologer ved Nordlandssyke-
huset i Bodø. 

•	 Celleprøvesaken i Avisa Nordland var viet en stor del 
av programmet da Nordland legeforening arrangerte 
konferansen «Helsejournalistikk, på helsa løs?» i Bodø 
høsten 2014.  
http://www.an.no/nyheter/article7634289.ece 

•	 Celleprøvesaken står også på programmet til årsmøtet 
i Norsk forening for klinisk cytologi i februar 2015. 
http://www.nito.no/Bioingenioren/Aktuelt-fra-
Bioin¬genioren1/Fulgte-ikke-kompetansekravene-for-
Masse¬undersokelsen/ 

•	 En rekke medisinere har engasjert seg i debatten:  
http://www.nito.no/Bioingenioren/Aktuelt-fra-
Bioin¬genioren1/Riktig-kompetanse--et-arbeidsgiver-
ansvar   
http://www.an.no/nyheter/article7284875.ece   
http://www.an.no/nyheter/article7665841.ece  

•	 Nina Meyer, en av kvinnene som sto fram i min 
reportasjeserie, ble nominert til «Årets helgelend-
ing» for å ha gitt celleprøvesaken ved Nordland-
ssykehuset et ansikt. http://www.helg.no/Den_t_ffe_
kampen-5-24-3409.html  

•	 Saken har skapt mye debatt i de medisinske miljøene. 
Det er faglig uenighet om hvorvidt dagens screening-
metode er god nok eller ikke 



•	 Jeg har, på vegne av Avisa Nordland, fått to priser for 
celleprøvesaken. 

•	 I september mottok jeg Amedia sin pris for Beste loka-
ljournalistikk 2014. I juryens begrunnelse heter det: 

•	 «Avisa Nordland har med sin artikkelserie løst pres-
sens ansvar som vaktbikkje og den svake parts talerør 
mot de store institusjonene på en forbilledlig måte. 
Artiklene favner noen av de vanskeligste sidene ved 
lokaljournalistikken. Gjennom sitt arbeid har Avisa 
Nordland påpekt feil og mangler og dermed bidratt 
til framtidige forbedringer – som forhåpentligvis vil 
bety at kvinnene som sogner til sykehuset i Bodø 
igjen kan sette sin lit til at de er i trygge hender når de 
henvender seg til helsevesenet i en sårbar livssituasjon. 
Journalisten, Siri Gulliksen, i sitt arbeid har oppnådd 
tillit og fortrolighet med sine intervjuobjekter, slik 
at flere har stått fram med sine personlige historier.» 
http://www.an.no/nyheter/article7572394.ece  

•	 I oktober fikk jeg HSJ-prisen, som er Helgeland og 
Salten journalistlags førstepris for fremragende jour-
nalistikk. 

•	 «Årets HSJ-pris går til en journalist som har drevet et 
omfattende og grundig arbeid i en sak som i høyeste 
grad berører spørsmål om liv og død. Journalisten har 
gått inn i en tematikk som både er privat og tabub-
elagt, og løfter fram ei kildegruppe som tradisjonelt 
ikke dominerer i nyhetsmediene og normalt ikke 
«genererer klikk». Arbeidet journalisten har gjort er 
et godt, klassisk eksempel på hvordan lokaljournalis-
tikken kan fylle vaktbikkjeoppdraget i samfunnet, og 
påpeke feil og mangler ved en sentral hjørnesteinsin-
stitusjon. Journalisten har fulgt saken tett, og fortsatte 
med en grundig og omfattende research også etter 
at den største mediestormen ga seg. Slik har hun tatt 
saken videre, og belyst spørsmål om screeningme-
toder, effekt og konsekvenser i et større perspektiv enn 
de konkrete sakene som først kom på dagsorden. Slik 
viser denne saken viktigheten av å holde fast ved saker 
over lengre tid, og ikke gi seg når det tilsynelatende 
første nyhetskjøret er over.»  
http://www.an.no/nyheter/article7647361.ece   

•	 Barthold Vonen, medisinsk direktør ved Nordland-
ssykehuset og min første kontakt på sykehuset i denne 
saken, mottok i oktober Kommunikasjonsforenin-
gens Åpenhetspris 2014 for sin håndtering av media i 
celleprøvesaken:  
http://www.an.no/nyheter/article7642632.ece 

8. Oppsummering
Christine Klippenvåg Nordgård, Nina Meyer, May-Liss 
Pedersen, Helena Landstrøm og to andre kvinner har 
politianmeldt Nordlandssykehuset i Bodø for å ha feiltolket 
celleprøvene deres ved så mange anledninger og over så 
mange år at de til slutt har utviklet livmorhalskreft. Flere av 
kvinnene har fått tilkjent erstatning fra Norsk pasientskad-
eerstatning på grunn av forsinket kreftdiagnose. 
Feiltolkningene har kostet liv.

Salten politidistrikt innledet etterforskning i januar 2014. 
I september sendte de etterforskningsmaterialet til Statens 
helsetilsyn for å få et faglig råd om hvorvidt flere under-
søkelser var nødvendig før man konkluderte. Helsetilsynet 
anbefalte at det skulle oppnevnes en sakkyndig. Helsetil-

synet er imidlertid klare på at den videre etterforskningen 
må skje på systemnivå, ikke individnivå. 

Samtidig blir det kjent at en av de fornærmede kvinnene 
jobber på politihuset i Bodø og politimesteren erklærer 
politidistriktet for inhabile. Saken overføres til Helgeland 
politidistrikt for videre etterforskning. 

8. Personlige betraktninger
Arbeidet med celleprøvesaken har representert en bratt 
journalistisk og menneskelig læringskurve. Jeg har hatt lav 
terskel for å beklage og korrigere når feil har forekommet. 
Særlig har henvisningsteksten på en førsteside i AN 25. 
september vært en stor ripe i lakken. Jeg beklaget, på vegne 
av AN, den aktuelle formuleringen overfor sykehusets 
ansatte og leserne i forbindelse med en helsekonferanse i 
Bodø kort tid etterpå. 

Sett fra mer erfarne gravejournalister sitt ståsted, har jeg 



muligens vært i overkant snill med hensyn til sitatsjekker og 
godkjenning av tekster. Men gjennom å være forekommende, 
har jeg etablert et gjensidig tillitsforhold til alle sakens parter; de 
fornærmede, Nordlandssykehuset og politiet. 

9. Fortsettelsen
Celleprøvesaken har gått inn i sitt andre år, men er på langt nær 
ferdig. Til nå har AN publisert rundt 40 saker, men vi er langt 
fra ferdig og vil følge utviklingen videre på alle nivåer. Jeg jobber 
videre med flere konkrete problemstillinger knyttet til:
1. Nordlandssykehuset; kompetanse, arbeidsmiljø etc. 
2. Screeningmetoden som brukes i Masseundersøkelsen mot 

livmorhalskreft. 
3. Den pågående interessekonflikten mellom medisinske fag-

miljøer og helsemyndighetene (Kreftregisteret), som noen 
mener trenerer innfasing av nye screeningmetoder. 

4. Myndighetenes prioritering av utvidelse av vaksinepro-
grammet, opp i mot andre prioriteringer. 

5. Underkommuniserer leger risikoen ved moderne medisin, 
som for eksempel de norske screeningprogrammene? Folks 
forventinger til helsevesenet, kontra hva som er 
realistisk.

10.  Avslutning: 
Andre medier falt fra etter at den første stormen hadde lagt seg, 
men har dukket opp igjen når saken har tatt store vendinger. AN 
har, som eneste medium, fulgt saken tett fra dag én og gjennom 
hele 2014. 

Arbeidet med celleprøvesaken er et eksempel på at de tradis-
jonelle journalistiske metodene fortsatt fungerer etter sin 
hensikt. 

Med de ressursene vi har hatt tilgjengelig (én journalist og én 
fotograf) synes jeg at vi har klart å utvikle det som tilsynelatende 
var en enkeltstående sak, til å bli en reportasjeserie om en svikt 
som har fått fatale konsekvenser. 

ANs avsløringer angår ikke bare kvinner som sokner til Nord-
landssykehuset, men alle kvinner i alle deler av landet.  

11. Publiseringsoversikt
Alle saker knyttet til Celleprøvesaken i perioden mars-desember 2014. 
Vi bestemte oss tidlig for å ikke «spare» noe til papir og publiserte alle sakene på nett fortløpende. 

Dato Tittel Ingress Journalist Weblenke
28.03.14 Politiet etterforsker syke-

huset (nett og papir)
Nordlandssykehuset in-
nrømmer å ha feiltolket 
celleprøver i flere år. 

Siri Gulliksen 
og Aleksander 
Ramberg

http://www.an.no/nyheter/article7258171.ece

28.03.14 Ettergransket 800 
celleprøver (nett og papir)

-Jeg står ansvarlig, sier 
direktøren.

Siri Gulliksen og 
Kirsti Kringstad

http://www.an.no/nyheter/article7259036.ece

28.03.14 Fylkesmannen gransker 
sykehuset (nett og papir)

På forespørsel fra politiet, 
anbefalte Fylkesmannen i 
Nordland å åpne etterfor-
skning. 

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7260488.ece

28.03.14 680 har fått erstatning et-
ter diagnosesvikt (nett)

I perioden 2009-2013 har 
Norsk pasientskadeerstat-
ning (NPE) betalt ut 375 
mill. kroner

Mads René 
Trellevik

http://www.an.no/nyheter/article7259678.ece

29.03.14 Sykehuset oppdaget ikke 
kreften til Christine før 
på femte forsøk (nett 
og førstesideoppslag på 
papir)

-De har skyld i at jeg må 
leve med alvorlige skader

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7260194.ece

29.03.14 -Vi beklager dypt (nett og 
papir) 

- En katastrofe for alle 
berørte, sammenfatter 
Barthold Vonen, medi-
sinsk direktør.

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7259036.ece

30.03.14 Nina må slite med skader 
resten av livet (nett og 
førstesideoppslag papir)

«Det er tøft å ta inn over 
seg at dette kunne vært 
unngått»

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7263776.ece

31.03.12 May-Liss ble infertil etter 
sykehustabbe (nett og 
papir) 

-En glipp kan unnskyldes, 
men ikke fem. 

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7263903.ece

31.03.14 -Vesentlig mer alvorlig 
enn kirurgisaken

Legeforeningen mener 
tilliten til Nordlandssyke-
huset er svekket 

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7265905.ece



Dato Tittel Ingress Journalist Weblenke
01.04.14 Ikke fornøyd med svarene 

fra sykehuset
Pasientombudet krever 
full redegjørelse

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7602949.ece

01.04.14 13 NPE-saker fra Nord-
lands-sykehuset (nett og 
papir)

I perioden 2009–2013 har 
Norsk Pasientskadeerstat-
ning (NPE) gitt medhold 
i 680 saker der det har 
vært svikt i kreft-diagnos-
tiseringen. 13 kommer fra 
Nordlandssykehuset

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7602949.ece

01.04.14 Tilbyr ny test til alle Nordlandssykehuset går 
ut og tilbyr ettertesting 
av alle celleprøver tatt 
mellom 2011 til oktober 
2013.

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7268667.ece

04.04.14 Personell uten godkjen-
ning analyserte kreft-
prøver (nett og førsteside-
oppslag papir) 

Sykehuset brøt kom-
petansekravene i en 
årrekke 

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7273389.ece

04.04.14 -Dette skjer nok ved 
andre sykehus også

Sakkyndig tror det 
foregår systematisk 
underdiagnostisering av 
livmorhalskreft ved flere 
sykehus enn Nordlands-
sykehuset

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7275913.ece

05.04.14 Ber andre sykehus sjekke 
rutinene

Helse- og omsorgsmin-
ister Bent Høie forventer 
at andre sykehus lærer 
av Nordlandssykehuset 
sine feil.

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7275913.ece

08.04.14 Varsler bioingeniørkrise 40 ansatte vil være pens-
jonister om ti år

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7285250.ece

11.04.14 Kreftofrene møtes for 
første gang: - En unnsky-
ldning hjelper ingenting 

De tre kvinnene som har 
anmeldt sykehuset møttes 
i Bodø. Nå krever de 
rettferdighet

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7291426.ece

16.04.14 Han skal bistå kvin-
nene som er utsatt for 
celleprøverot

De fornærmede Nord-
landssykehuset har fått 
oppnevnt Tarjei Ræder 
Breivoll til bistandsad-
vokat.

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7299703.ece

01.05.14 Frykter celleprøvene aldri 
ble analysert (nett og 
førstesideoppslag papir)

Nå krever kvinnene en 
bredere etterforskning

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7332018.ece

09.05.14 Ansatt som analyserer 
prøver strøk til eksamen 
(nett og papir)

Kvinnene reagerer med 
vantro

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7346267.ece

09.05.14 67 kvinner fikk feil 
prøvesvar og ble kreftsyke 
(nett)

Kreftregisteret har 
publisert tall som 
viser at celleprøver er lite 
pålitelige

Kirsti Kringstad http://www.an.no/nyheter/article7346385.ece

03.06.14 Ber om at celleprøvene 
testes på nytt (nett og 
papir)

Vil at uavhengig ekspert 
skal reteste celleprøvene

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7395397.ece

12.06.14 Politiet ble tilbudt Kripos-
bistand, men har ikke 
takket ja (nett og papir)

Nina Meyer frykter 
henleggelse av celleprøve-
saken

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7579664.ece

22.08.14 Fant svulsten under fød-
sel (nett og papir)

Da Helena skulle føde, 
fant legene en stor svulst 
som burde vært oppdaget 
for flere år siden. 

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7542055.ece

25.09.14 Feiltolkningen koster 20 
liv i året (nett og papir)

Hvert år får 300 kvinner 
livmorhalskreft. Én av 
tre dør av sykdommen. I 
teorien kunne alle vært 
unngått

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7603577.ece



Dato Tittel Ingress Journalist Weblenke
13.09.14 Gynekolog skjelte ut syke-

huset etter celleprøverot 
(nett og papir)

På ett år skal 15 
celleprøver tatt fra én 
gynekologs pasienter ha 
blitt feiltolket

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7582139.ece

24.09.14 Snart kommer Aksel, 
Morten og Martinus til 
å miste mamma (nett og 
førstesideoppslag papir)

Kine Eliassen kommer til 
å dø av livmorhalskreft 
fordi prøvene ble tolket 
feil

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7602949.ece

26.09.14 Vaksine kan redde liv, 
men gutter får den ikke 
(nett og papir)

– Det er paradoksalt at vi 
behandler HPV-infeksjon 
hos kvinner og sender 
dem tilbake til mannen 
som har smittet dem. 

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7605925.ece

26.06.14 Høie lover ingenting (nett 
og papir)

Helseminister Bent Høie 
kan ikke garantere plass i 
statsbudsjettet til vaksine-
programmet

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7605925.ece

09.10.14 Ni av 16 fikk kreft tross 
normal prøve (nett og 
papir)

Flest feil skjer ved syke-
husene i Molde og Ahus

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7631940.ece

09.10.14 Ikke en krone til HPV-
vaksine i statsbudsjettet 
(nett og papir)

Kreftforeningen er skuffet Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7631940.ece

23.11.14 Kine (38) døde etter feil 
ved sykehuset (nett og 
papir)

Hun så fram til jul med 
familien, men måtte gi 
tapt for kreften. 

Siri Gulliksen http://www.an.no/nyheter/article7706797.ece

14.12.14 Vil tilby hjemmetest for 
kreftvirus (nett og papir)

Forskere vil undersøke 
om en HPV-prøve 
hjemme kan være like 
god som en test utført av 
lege. 

Siri Gulliksen http://www.an.no/Vil_tilby_hjemmetest_for_kreft-
virus-5-4-2402.html

16.12.14 Celleprøvesaken sendt i 
retur til politiet (nett og 
papir)

De fornærmede kvinnene 
føler at helsetilsynet har 
hørt dem  

Siri Gulliksen http://www.an.no/Cellepr_ve_saken_sendt_i_re-
tur_til_politiet-5-4-3831.html

16.12.14 Salten-politiet inhabil i 
celleprøvesaken (nett og 
papir)

En av de ansatte er blant 
de fornærmede kvin-
nene. Nå overtar et annet 
politidistrikt.

Siri Gulliksen http://www.an.no/Salten_politiet_inhabil_i_etterfor-
skning_av_sykehuset-5-4-3723.html




