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 •

Sverre • for 19 dager siden

En bruker er en som aktivt gjør noe mens en pasient er passiv. Når man sier at brukeren benytter
seg av tilbudet frasier en seg selv stor grad av ansvaret fordi brukeren kunne jo gjort noe annet.
Ansvaret ligger hovedsakelig hos den aktive - brukeren. Som pasient derimot er man passiv og
under behandlerens ansvar. Slik bøyes og tøyes språket som en av flere måter å skape systematisk
ansvarsfraskrivelse i offentlig forvaltning.
103△ ▽

 •

Balalaika  • for 19 dager siden> Sverre

Hele det offentlige systemet - overalt - er bygget, og bygges videre, slik at det ikke finnes
reelt ansvar. Har 'du' ikke begått et lovbrudd (ofte går selv det bra også ...), så er det
'systemfeil' ! - Og 'du' kan ikke klandres.

Rutiner og prosedyrer gjennomgås (kalles ofte også 'å ta ansvar'), og alle er blide og
fornøyde.
16△ ▽

 •

RunCHURCH  • for 19 dager siden> Sverre

Kommunen understreker at " - fikk tilbud om julemiddag på julaften." Det er altså helt i det
blå om disse virkelig fikk julemiddag på juleaften. Eldre institusjonsbeboere kan det være
lett å manipulere bort fra "et tilbud". Derfor hadde det vært interessant å vite hvor mange
av disse "i underkant av hundre" som faktisk fikk servert julemiddag på juleaften.
11△ ▽

 •

eirhbg  • for 14 dager siden> RunCHURCH

du er altfor dramatisk

△ ▽

 •

Thomas Christensen  • for 19 dager siden> Sverre

Du har helt rett. En bruker er en "forbruker" som er aktiv - mens en pasient er en som
trenger behandling. De fleste av oss har vært eller ender i den siste gruppen. Noen av oss er
behandlere men vi er også alle pasienter. "Bruker" Nytale. 1984
6△ ▽

 •

Ettmust • for 19 dager siden

Indignerte ansvarlige i kommunen presiserer at fiskebollene ikke var restemat fra dagen før, men
lagd dagen før med hensikt å leveres de eldre dagen etterpå!.... 
God dag mann, økseskaft. 
Og det faktum at de i det hele tatt hadde den frekkhet å servere de eldre fiskeboller på julaften,
synes visst den kommunalt ansvarlige er et ikke-tema...
70△ ▽

 •

Fru Knudsen  • for 19 dager siden> Ettmust

Helt enig! Bare det å bestemme at fiskeboller passer som julemat er en feilvurdering. Jeg
spurte i et tidligere innlegg om HVEM som tok den avgjørelsen. Det spiller ingen rolle om
det «bare» var 4 hjemmeboende som fikk denne maten. Det er likevel helt feil, og hvis
kommunen hadde julemat til de øvrige pasientene, hvorfor ble det da laget fiskeboller
dagen før med henblikk på å servere det på julaften (til disse angivelig 4 personene). Her er
det mer som trenger forklaring.
44△ ▽

 •

Kari Brevik  • for 18 dager siden> Fru Knudsen

Var det en slags mobbing av de fire? 
En føler faktisk sorg over at eldre må oppleve dette. 
Jeg tror jeg ville følt meg veldig trist og lite verdsatt om jeg hadde fått servert
fiskeboller på julaften. Eller innskrumpete stekte gillpølser med potetmos, som vi
også har sett overskrfter av. Jeg tror nok tårene hadde trillet hele julaften. og hadde
"grått meg i seng" over å bli behandlet så uverdig.
1△ ▽

 •

Knut Sandaker  • for 19 dager siden> Fru Knudsen

I min familie er fiskeboller tradisjonell julemat, helt frivillig og totalt uten
feilvurdering!
1△ ▽

 •

Fru Knudsen  • for 19 dager siden> Knut Sandaker

Javel, noen spiser Grandiosa også. Disse pasientene hadde ingen mulighet til
å velge, og du vet veldig godt at fiskeboller ikke er norsk tradisjon på julaften.
Det er hverdagskost for de fleste.
5△ ▽

 •

Runo  • for 19 dager siden> Ettmust

Det er altså ikke noen tabbe, men gjort med vilje. Verre og verre
37△ ▽

 •

Per Haugstvedt Olsen  • for 19 dager siden> Runo

Ja! Det sedvanlige pjattet om "rutiner" i saker der noen regelrett har dritte seg ut, er
patetisk å høre på. Det viser seg (ikke uventet) at fadesen ikke oppstod pga.
manglende innkjøp, forsentkomming, stengte veier, biler som ikke starter, sykdom
etc., men var planlagt i god tid, og gjennomført med kalkulert overlegg på selveste
julaften.

Årets julegave til rådmann og ordfører (med avsender "kommunale brukere") bør
etter dette, ikke være vanskelig å tenke seg ...
17△ ▽

 •

Kari Brevik  • for 18 dager siden> Per Haugstvedt Olsen

Ja, disse har vel gasset seg og frotset i julelunsj og jule mat.
1△ ▽

 •

Insanus  • for 19 dager siden> Ettmust

Det faktum at fiskebollene var tilberedt dagen før gjør overhodet ikke saken noe bedre. Det
viser bare at det fornedrende måltidet var planlagt fra Andøy kommunes side. De hadde
altså bestemt på forhånd at pasientene skulle hånes med å få servert fiskeboller på julaften.
23△ ▽

 •

AndersInge • for 19 dager siden

«Andøy kommune – no country for old men» 
Veldig bra sitat.
37△ ▽

 •

Knut  • for 19 dager siden> AndersInge

Det er berre å sende Cohen-brørne til Andøya umiddelbart, så kjem oppfølgjaren. 
Eg ser for meg Javier Bardem entre rådhuset!!!

(ps! Dette er ironi!!) 

4△ ▽

 •

ArildS • for 19 dager siden

Dette henger ikke i sammen, det er ikke noe logikk i dette at det har skjedd en feil.

Som flere har nevnt, julematen ble lagd dagen i forveien som julemat for disse 4 pasientene, så da
faller argumentasjon de har brukt for at det har blitt gjort en feil bort. Dette var en villet handling,
et stort overgrep og en skammelig handling ovenfor en gruppe pasienter som har en juletradisjon
som de har fulgt i hele sin levetid, og som de nå bevist ble fratatt. Hvem i kommunen som
bestemte dette bør løses internt, men like fullt så er det kommunen som har det overordnede
ansvaret for at dette ble bestemt.

Bare for å ta det en gang til; denne avgjørelsen ble bevists bestemt, altså ingen feil ble gjort av
kommunen, skammelig.
25△ ▽

 •

klaraklok • for 19 dager siden

De ansatte som LEVERTE fiskebollene, hadde de også mistet gangsynet i og med at de ikke
reagerte på at det ble servert fiskeboller som julemiddag? Latterlige kommentarer fra kommunen!
19△ ▽

 •

Chung chakrii  • for 19 dager siden> klaraklok

Det kan være et hieraki der som har med frykt å gjøre. Husk at disse ofte går deltid på
prosenter. Hvis de biter seg ut med ledelsen får de ikke noe ekstra jobb. Har sett det andre
steder.
5△ ▽

 •

Kari Brevik  • for 18 dager siden> Chung chakrii

Det er en god del bygdedyr på mindre mer åpne plasser.
1△ ▽

 •

Ansgar Elias Røkke • for 19 dager siden

Hadde det gjeldt "nye landsmenn", så hadde de ansvarlige fått sparken dagen etter!
16△ ▽

 •

Tor Ole Vitsøe  • for 19 dager siden> Ansgar Elias Røkke

Kanskje det er "nye landsmenn" som jobber på kjøkkenet og nekter å dele ut svinekjøtt?
15△ ▽

 •

Bjarne Nordal  • for 17 dager siden> Ansgar Elias Røkke

Definitivt sparken om det hadde blitt servert Ribbe, julepølse og medisterkaker. 😉

△ ▽

 •

kurtjen • for 19 dager siden

Det hjelper ikke på saken. Hvem har hjerte til å sende fiskeboller til noen på selveste julaften. Om
det er 4 eller 40 har ingen betydning. Hadde skjemtes så mye at jeg hadde aldri sent en rettelse,
men en dyp beklagelse.
14△ ▽

 •

Sonata Olympia • for 19 dager siden

Aha. Så fiskebollene var ikke rester fra dagen før?

Ja da så. God Jul.
11△ ▽

 •

ulf.freke • for 19 dager siden

⛺

11△ ▽

 •

Oliver H. Langeland.  • for 19 dager siden> ulf.freke

Det er falskt bilde. 
Idiotisk!

△ ▽

 •

Hanne Sjue • for 19 dager siden

Er ikke noe galt med fiskeboller til middag, eter jo dette selv til middag. Ellers så er jo fiskeboller
stekt i panna også godt på brødskiva.

Men de passer liksom ikke inn som middag på julekvelden.
10△ ▽

 •

Kari Brevik  • for 18 dager siden> Hanne Sjue

Fiskeboller i karri, eller fiskeboller med bacon eller stekt løk, og gode poteter, og gulrøtter,
nam nam, men hverdagsmat.

△ ▽

 •

audvinl • for 19 dager siden

De skal forbedre rutinene?! Hvordan forbedres rutiner med gamle fiskeboller på julaften? Kanskje 
kråkeboller påskedag, i stedet for lammestek!?
9△ ▽

 •

Aksel Ødegaard • for 19 dager siden

Høyre-styrt kommune? Antar at FrP tok dissens.
8△ ▽

 •

Lise Ernfridsdatter Høier • for 19 dager siden

Så da er det greit ??????
9△ ▽

 •

Gud • for 19 dager siden

Snille kommunen 🍽
7△ ▽

 •

Knut • for 19 dager siden

Ein pussig - og sann! - assosiasjon til fiskebollehistoria:

For om lag tredve år sidan stod eg i kø ved fiskedisken i eit nyopna storsenter i Tigerstaden. 
Framfor meg stod to eldre damer - innfødde - og diskuterte havets lukulliske glæder.

Den eine: Har De hørt, Mathilde, nu har det kommet så langt at det nesten ikke er fisk igjen i
havet. 
Mathilde: Ja, men kjære Charlotte, da blir vi jo nødt til at spise fiskeboller i fremtiden! 
Charlotte: Takk og lov finnes det jo fremdeles kjøtt. Her en dag var jeg innom Smør-Pettersen; de
hadde tilbud på noget som heter fenalår. Og de FORSIKRET meg om at det ikke var det minste
hestekjøtt i låret.

(Eg tillet meg å karikere både dialog og namn ein smule.)

Historia held fram. 
Då det omsider vart dei soignerte fruene sin tur, peikte den eine (eg meiner det må ha vore
Mathilde) på eit akvarium, der levande hummar kravla rundt. Med hovudet svakt på skakke, løfta
ho handa og med ein rynkete peikefinger mot akvariet kom spørsmålet til ekspeditrisa: - Si meg,
frøken, er denne reken kokt?

Nuvel. 
Det skal bli andre fiskebollar når papen kjem heim!
6△ ▽

 •

amobe  • for 18 dager siden> Knut

Lol

△ ▽

 •

Blurb1000 • for 19 dager siden

No Christmas Duck in Andøy Kommune?
5△ ▽

 •

Eventure • for 19 dager siden

Må si at denne saken er litt oppblåst.. Fiskeboller er jo festmat av dimensjoner, med litt curry og
raspa gulerøtter så er dette en glede for ganen. Det som burde være fokus her er hva desserten
besto av, ble det riskrem eller ble det en kjeks. Kjeks er også snadder!
7△ ▽

 •

rosinen  • for 19 dager siden> Eventure

Glem ikke stekte baconterninger og litt av stekefettet fra disse...
2△ ▽

 •

Xal Yomo  • for 19 dager siden> rosinen

Bacon har det vel sluttet med. Ikke alle som kan spise svin vet du, og da skal vel
ingen ... Sånn er det i alle fall i barnehagene.
10△ ▽

 •

Skjærehavre • for 18 dager siden

Det var jo selvsagt myyye bedre at fiskebollene var lagt under plast, og oppbevart et døgn. Til
festmat julaften. Herregud, går det an?
3△ ▽

 •

Hansen • for 19 dager siden

Hva med bare å legge seg flate og innrømmer at dette var en totalt uakseptabel vurdering? For en
aller annen har vurdert at fiskeboller var en passende ting å servere som julemat.

Ingen 'gjennomgang av rutinene' kan forandre på det.
3△ ▽

 •

Halvtan Svarte  • for 19 dager siden> Hansen

Neppe første gangen det skjer. Denne gangen ble de tatt med buksen nede pga. at dattera til
en av dem tilfeldigvis var på besøk da leveransen av fiskebollemiddagen ble gjort. Hadde
det ikke skjedd, så hadde dette atter en gang gått i historiens glemmebok ...
2△ ▽

 •

Reidar S • for 19 dager siden

Tydeligvis har enkelte (?) i kommunen god erfaring med å ro til fiskeskjær ...
3△ ▽

 •

Torgunn • for 19 dager siden

Jeg synes det hadde vært naturlig om barn hentet sine gamle hjem til seg selv julaften, spesielt når
de ikke bor på insitusjon. Ikke sikkert fiskebollene var ment som julemiddag.

Det er skammelig av pårørende å klage på kommunen for egen unnlatelse.
4△ ▽

 •

Slakhonde • for 19 dager siden

Vil bare nevne at det ikke er alle eldre som er i stand til å spise "julemat" som kjøttmat med stor
tyggemotstand pga. svake kjever. Regner med de ansatte i Andøy kommune generelt gjør en minst
like bra jobb som i andre kommuner; synd Andenes er rævkjørt av storsamfunnet mht. at
politikerne fant ut at de skulle legge ned en velfungerende og nødvendig militær flyplass -
fraflytting er vel ikke så unaturlig da, og færre hjelpende hender til å stelle de eldre.
4△ ▽

 •

Elise E  • for 19 dager siden> Slakhonde

Du har et poeng, men da finnes det annen myk mat som passer bedre til jul som f.eks.
medisterkaker og julepølse med surkål.
12△ ▽

 •

Kari Brevik  • for 18 dager siden> Slakhonde

Kokt kveite er julemat.
1△ ▽

 •

Ravn Figenschou • for 18 dager siden

Ordet " bruker" er så utrolig nedverdigende. Kunne like gjerne ha brukt ordet misbruker.
2△ ▽

 •

sobroc • for 18 dager siden

Same old, same old! Husker at jeg skrev det (nesten) nøyaktig samme innlegget etter at Helge
Ingstad gikk ned.  
Pressemelding: 
Dette er selvfølgelig trist for de som blir rammet, men nå er det viktig å se fremover. Vi kommer
til å gå gjennom våre rutiner (pussig det der, at det alltid er RUTINENE som har
skylda, aldri de ansatte. ALDRI!) for å sørge for at dette ikke skjer i fremtiden. Her har det
skjedd en glipp som ikke skulle skje, men det viktigste nå er å tenke fremover.
1△ ▽

 •

Naatiden • for 18 dager siden

Ja man har jo anledning til å klage, overklage og ta ting til retten. Det er nettopp her det offentlige
driver overgrep mot de sykeste og svakeste. De sykeste og svakeste som ikke har noen til å hjelpe
seg er en stor gruppe mennesker. De ekskluderes fra alt som kan klages på, overklages på og tas til
retten. De er syke svake og spør en gang. Får de nei blir det med det. Dette utnytter staten og
kommunene.
1△ ▽
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Foto: Stillbilde fra youtube – �skeboller i karrysaus

Redaksjonen i Document mottok idag en korrigerende email fra Linn

Foyn Therkelsen, kommunikasjonsrådgiver i Andøy kommune i

Vesterålen. Emailen hadde tittelen: Vesentlige opplysninger i sak om

Andøy

Hei!

Dere har publisert en artikkel om at Andøy kommune har servert

�skeboller til brukere på jula�en.

Måten saken er fremstilt på gir et feilaktig bilde av saken og av omfanget.

Se vedlagt tekst. (informasjonsbrevet, red.merk)

Vi mener følgende er vesentlige opplysninger i saken, og ber om at det

inkluderes i artikkelen:

-Det var �re personer som ble servert �skeboller på jula�en, mens i

underkant av hundre �kk tilbud om julemat.

-Det stemmer altså ikke at «det hverken ble pinnekjøtt, ribbe eller torsk på

de eldre i Andøy kommune i Vesterålen»

-Det stemmer ikke at �skebollene var «rester» fra dagen før.

De �re personene som �kk �skeboller på jula�en var brukere som bodde

hjemme, skriver Andøy kommune. Sånn apropos i disse pk-tider: Er det

ikke litt diskriminerende å bruke ordet «brukere» om de som mottar

o�entlig hjelp? De �re viste seg å ikke være typiske �skebollebrukere,

ihvertfall. Enda de bor i Vesterålen!

Fiskebollene var laget dagen før og vakuumpakket, så det var ikke

restemat, forklarer Andøy kommune. Så det kunne vært verre, altså, for de

som ikke �kk plass på sykehjemmene i Andøy. Kanskje det er en del av

strategien for Andøy kommune for å få ned kostnadene alle «brukerne»

medfører? Datteren til en av �skebollemottakerne skrev:

Det er ikke det minste rart at folket her jeg bor snakker om at de ikke

ønsker å bli gammel i denne kommunen. Det er allerede de som har

bosatt seg på Sortland, og �ere blir det. Kanskje gjør jeg det selv med

tiden, for Andøy Kommune er ingen plass å bli gammel i.

«Andøy kommune – no country for old men»

Document.no 
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