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RUTINESVIKT: Uten at sykehuset 
visste om noen var hjemme for å ta imot 
henne, ble demenssyke Sissel Møller (73) 
sendt hjem fra Ullevål alene i pysj og 
tøfler. Med seg hadde hun to konvolutter 
med medisiner til utprøving. 

 ■ TOM VESTRENG

– Dette er omsorgssvikt fra 
sykehusets side. Derfor har vi 
nå politianmeldt Ullevål 
sykehus for omsorgssvikt, sier 
stedatter Tone Ims Larsen til 
Dagsavisen.

Hun er også leder av Oslo Frp. 
Hun har, med støtte fra Sis-

sels ektemann, politianmeldt 
Ullevål universitetssykehus 
(OUS).

Fem døgn med brudd
Dagsavisen skrev rett før nyttår 
om Sissel Møller, som i romjula 
falt ned en trapp i hjemmet og 
ble kraftig forslått. I fem døgn 
lå hun på Ullevål før det ble 
oppdaget at hun hadde flere 
brudd i ryggen. Hun fikk også 
utført en unødvendig ultralyd-
undersøkelse av 
nyrene. En 
undersøkelse 
som skulle vært 
gjort på en 
annen pasient. 

Etter disse 
h e n d e l s e n e 
beklaget OUS. 
Da vurderte 
familien å poli-
tianmelde sykehuset, men valgte 
å la det være. Men etter den 
siste hendelsen kunne de ikke 
lenger la det være. 

– Vi ønsker en reaksjon fra 
sykehusets side. Vi ønsker at 
rutiner rundt hjemkjøring av 
eldre mennesker uten syke-
hjemsplass bør skje under 
trygge omstendigheter, sier 
Tone Ims Larsen på vegne av 
faren, Sissel Møllers ektemann.

Sissel Møller ble lagt inn på 
Ullevål sykehus 20. mars på 
grunn av pustebesvær og 
kramper.

– Min far bærer hovedan-
svaret og har i lang tid vært 
hennes pleier. Med Sissel på 
sykehuset i trygge omgivelser, 
kunne min far kjenne på egen 
helse. Han ble svært medtatt, 
syk og fikk feber og ble svimmel. 
Han sov sammenhengende i 14 
timer, og våknet med en svært 
dårlig allmenntilstand. Den 
siste tida har han gått ned 
mange kilo, og jeg kjenner han 
nesten ikke igjen, sier Tone Ims 
Larsen om faren. 

– Mildt sagt rystet
Sissel Møller ble utskrevet og 
sendt hjem på ettermiddagen 
22. mars. Ullevål sykehus ringte 
fredag formiddag og meddelte 
at Sissel Møller kunne hentes. 

– Min far forklarte at han 
dessverre verken hadde bil eller 

mulighet å 
komme på 
grunn av sin 
helsetilstand. 
Han henviste 
Ullevål til bydel 
Østensjø og ba 
dem hjelpe til, 
sier Ims Larsen. 

Likevel ble 
hun sendt hjem, 

uten at sykehuset hadde vært i 
kontakt med andre pårørende.

– Jeg kontaktet sykehuset 
etter at hun var kommet hjem, 
og var mildt sagt rystet. De 
mente Sissel Møller var utskriv-
ningsklar og fulgte bare ruti-
nene. Jeg mener dette er grov 
omsorgssvikt. Sykehuset var 
klar over Sissel Møllers helse-
tilstand: sterk dement og pleie-
trengende. Sykehuset ante ikke 
om noen tok imot Sissel 
hjemme. Da hun kom hjem i 
drosje, var det tre varmegrader 
og blåst. Og det tok tid før faren 

min skjønte at det var noen på 
døra. Fra en drosjesjåfør fikk 
min far overlevert to konvo-
lutter med medisiner og en epi-
krise. Hva mener sykehuset 
med dette, spør hun.   

Beklaget
– Skal min far bli sykepleier, 
og være den ansvarlige her? 
Dette var medisiner som skulle 
prøves ut. I mine øyne ville det 
være naturlig å ha Sissel 
Møller på observasjon for å se 
hvordan helsetilstanden ble 
med nye medisiner. Vi vet 
heller ikke hvor lenge hun 
måtte vente fra hun ble 
utskrevet til hun fikk drosjen, 
sier Ims Larsen.

– Dagen etter ringte en 
vennlig sykepleier og beklaget 
hendelsen. Hun brydde seg, og 
var oppriktig lei seg, legger hun 
til. 

Etter at hun delte historien på 
sin Facebook-side, har saken 
blitt delt over 3.100 ganger.

Tone Ims Larsen er opptatt 
av verdighet for de eldre og 
pleietrengende, og mener at 
her har systemet feilet flere 
ganger. 

– Hvilken verdighet ligger det 
i å bli sendt hjem fra sykehuset, 
i en vrengt pysjamas, en litt 
skitten morgenkåpe, tøfler og 
med full bleie? spør hun reto-
risk. 

Verdighet og respekt
– Sissel lever i nuet, og det siste 
hun spurte etter da hun ble 
hentet av drosjen er «hvor er 
leppestiften min?» Uansett 
hvor ille det var, ville hun se fin 
ut. Hvor er omsorgen? spør hun.

– I dette tilfellet gikk det hel-
digvis bra, men konsekvensene 
kunne blitt alvorlige. I det hele 

er det også snakk om verdighet. 
Sissel ble sendt ut i kulden i en 
drosje med full bleie. Selv om 
man er dement er det noe som 
heter verdighet og respekt, sier 
stedatteren. 

Politikernes mål og ønske er at 
vi skal kunne bo hjemme så 
lenge som mulig når vi blir 
eldre.

– Skal folk kunne bo hjemme 
lengst mulig, må vi ha systemer 
som tar vare på dem som ikke 
greier det. Vi blir stadig eldre, 
og det må forventes flere innleg-
gelser av syke mennesker. Jeg 
legger ikke skyld på noen, men 
jeg forventer at i et 
omsorgsyrke, så skal det vises 
omsorg. Med politianmeldelsen 
forventer jeg at rutinene på 
sykehus i bydelene og Oslo 
kommune gjennomgås, sier 
hun. 

tom.vestreng@dagsavisen.no

Demente Sissel  
sendt hjem i tøfler, 
pysj og full bleie
• Pårørende har politianmeldt  
Ullevål sykehus for omsorgssvikt

Skal min far 
bli sykepleier,  
og være den 
ansvarlige her? 

Tone Ims Larsen, stedatter

# OSLO www.dagsavisen.no/oslo

Nevrologisk avdeling ved 
Oslo universitetssykehus 
beklager at det oppstod 
uheldige hendelser ved 
utskriving av denne 
aktuelle pasienten. 

– Pårørende var informert om 
utskrivelse, og det ble i dette 

tilfellet også inngått en avtale 
med hjemmesykepleien om at 
pleier skulle møte pasienten 
ved ankomst til hjemmet, 
skriver avdelingsleder Hanne 
Harbo i en e-post til 
Dagsavisen. 

–  Vi vil gjennomgå våre 
rutiner på nytt og bruke denne 
saken som et utgangspunkt for 
å bedre kommunikasjonen 

mellom vår avdeling og byde-
lene. Vi har beklaget hendelsen 
overfor familien, og vi vil 
behandle klage eller anmeldelse 
som mottas etter vanlige ret-
ningslinjer.  I tillegg vil vi invi-
tere familien til ytterligere 
samtale om saken, dersom de 
ønsker det. Vårt mål er å yte 
den beste helsehjelp til alle våre 
pasienter, sier Harbo.

Ullevål sykehus beklager
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Nykårede presidenter har ikke tid til å holde ukelange kroningsfester. Richard 
Nixon og fru Nixon gikk fra det siste ball i natt kl. 1.15 med en bemerkning om 
at de skulle hjem og prøve sine nøkler i Det hvite hus. Seks timer etter satt 
den nye president i det historiske ovale kontor hvor kalenderen allerede er full 
av avtaler. Første arbeidsdag blir preget av Vietnam.

22. JANUAR 1969
Vernepliktige på Lillehammer bytter ut AG3-en med Forsvarets eksklusive OL-pin. 
I stedet for gassmaskedrill og utmarsjer får de heldigste oppleve OL-festen fra 
orkesterplass. Men da snakker vi om bare de svært, svært få av de i alt 3.500 
personene fra Forsvaret som vil være i virksomhet de 16 dagene OL på 
Lillehammer varer.  Allerede i 1989 begynte Forsvaret forberedelsene til OL.

22. JANUAR 1994

ELDRE: Frps Aina Stenersen reagerer 
sterkt på Dagsavisens oppslag om 
behandlingen demente Sissel Møller (73) 
fikk etter et fall i hjemmet.

 ■ TOM VESTRENG

– Etter Dagsavisens oppslag 
har mange pårørende tatt kon-
takt med vår bystyregruppe og 
fortalt om lignende historier, 
sier Frps helsepolitiske tals-
person i bystyret, Aina Ste-
nersen.

– Vi har liten oversikt over 
situasjonen med helsehusene i 
bydelen fra etatens og byrådens 
side, sier Stenersen til Dagsa-
visen. 

To ukers frist
Nå har hun stilt 
byråd for helse, 
eldre og sosiale tje-
nester, Tone Tel-
levik Dahl (Ap), 
fem skriftlige 
spørsmål vedrø-
rende saken.

 ■ Hvor mange står 
i kø for å få plass 
på helsehusene totalt i Oslo?

 ■ Hvor lang er gjennomsnittlig 
ventetid på å komme inn på 
helsehusene?

 ■ Prioriteres eldre som ligger 
på sykehus som skal inn på hel-
sehusene før andre grupper 
som skal på helsehus?

 ■ Hvorfor ligger ikke disse 
venteliste-tallene brutt ned 
på hver bydel offentlig på 
nettet?

 ■ Hvor mye har kommunen 
totalt betalt i ventebøter i 
2018, og hittil i 2019 (som 
ligger på rundt 4000 per døgn, 
etter en viss periode)?

– Hun har to uker på seg å 
svare. På bakgrunn av svarene 
vil jeg komme med et privat for-

slag overfor bystyret, sier Ste-
nersen.

Fritt valg
Hun ønsker også fritt valg av 
helsehus på tvers av bydelen, og 
ikke at man må være på hel-
sehus i den bydelen man til-
hører.

– I budsjettforhandlingene for 
2019 foreslo de borgerlige par-
tiene å gjennomgå hele reformen 
med helsehus, noe byrådspar-

tiene stemte imot. I 
dag tar det altfor 
lang tid å få plass på 
helsehus for dem 
som trenger rehabi-
litering etter et fall, 
slik som Sissel 
Møller gjør, sier 
Stenersen. 

Hun stiller seg 
undrende til at det 
skal ta så lang tid å 
få plass ved helse-

husene i de enkelte bydelene.
– Vi har fått mange tilbake-

meldinger på pasienter som har 
blitt liggende lenge på sykehus 
fordi det er fullt på helsehusene. 
Det er ikke holdbart. For de 
eldre er det viktig å fort komme 
i rehabilitering for å opprett-
holde livskvaliteten, sier Ste-
nersen.

Ny rapport
I en ny rapport har Kontrollut-
valget i Oslo kommune gjen-
nomgått Ryen helsehus, som 
Sissel Møller sogner til.

– Jeg har nettopp fått rap-
porten, og her er det en rekke 
alvorlige funn, sier Stenersen. 

– Ved Ryen helsehus var det 

blant annet mangler og svak-
heter knyttet til hvorvidt helse-
huset sikret tilstrekkelig 
bemanning, tilgang på hjelpe-
midler og journalføring. Jeg ser 
svært alvorlig på at kommunen 
har rehabiliteringstilbud med 
mangelfull bemanning og kom-
petanse, og på at nødvendig 
utstyr for opptrening mangler. 
Pasientene i dagens helsehus er 

«svært syke», altså sykere enn 
i tidligere korttidsavdelinger. 
Bydelene reduserer sine bestil-
linger av plasser og etaten 
reduserer tilsvarende det totale 
antallet tilgjengelige plasser. 
Det kan stilles spørsmål ved om 
dette er en utvikling som er for-
svarlig sier Stenersen.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Ber om svar fra byråden
• Bekymret over kommunens rehabiliteringstilbud

KRITISK: Frps helsepolitiske talsperson Aina Stenersen er kritisk 
til kommunens rehabiliteringstilbud.  FOTO: TOM VESTRENG

I dag 
tar det altfor 
lang tid å få 
plass på  
helsehus.

Aina Stenersen, Frp
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SAMFUNN12 ONSDAG 30. JANUAR 2019

OMSORG: Først en måned etter at hun 
falt og ødela skuldra og ryggen, får 
demente Sissel Møller fått den opp- 
treningen hun har krav på.

 ■ TOM VESTRENG

Mandag hadde stedatteren 
Tone Elisabeth Ims Larsen 
Arnulf Larssen et møte hjemme 
hos Arnulf Larssen med repre-
sentanter for Bydel Østensjø. 
De er henholdsvis stedatter og 
ektemann til og Sissel Møller 
(73).

Møte med bydelen
– Det var et positivt møte, hvor 
de beklaget at vi har hatt en 
vond opplevelse av møtet med 
helsevesenet. Men bydelen skal 
få skryt. De ønsker å bedre for-
holdet, men igjen henger mange 
baller i luften, sier Tone Ims 
Larssen til Dagsavisen.

– Det som er hovedgreia nå er 

at hun vil få nødvendig rehabi-
litering hjemme, og få de hjel-
pemidlene hun trenger i tillegg 
til personlig 
rehabilitering og 
opptrening, sier 
hun.

Hun er kritisk 
til at oppslag i 
media virker å 
være metoden 
for å få den 
hjelpen hun har 
krav på.

– I fagre bro-
sjyrer beskriver 
bydelen hvor fantastisk eldre-
omsorgen er. Men beklager. Til-
liten er lik null. Oppholdet på 
helsehuset har vært alt annet 
enn god, sier Ims Larssen.

Men dette handler ikke bare 
om Sissel Møller. 

– Hun har en 82 år gammel 
ektemann, som står ved hennes 
side. Hva med hans videre liv? 
De har altid vært aktive, og 
liker å være ute. Hva blir det til 
nå, spør Tone Ims Larssen. 

Sissel Møller falt og knuste 
skuldra lille nyttårsaften. Etter 

flere smertefulle 
døgn på Ullevål 
sykehus, ble det 
oppdaget at hun 
også hadde flere 
brudd i ryggen.

Feil
I stedet for plass 
på helsehus for 
rehabilitering, 
ble hun liggende 
på Ullevål.

Da hun først fikk plass på Ryen 
Helsehus, viste det seg at det 
ikke var søkt om rehabilitering, 
da bydelen trodde hun skulle 
læres opp til å klare seg hjemme.

– Dette har da også Bydel Øst-
ensjø innrømmet var en feil fra 
deres side, sier stedatter Tone 
Ims Larssen. 

– De siste ukene har hun bare 
ligget der til oppbevaring, sier 
hun videre.

Familien er fortvilet over den 
behandlingen hun har fått.

– Hun har fått tilsyn av lege 
kun to ganger siden 16. januar.

Omgangssyke
På grunn av omgangssyke 
måtte helsehuset stenges en 
periode, og hun ble låst innen 
på rommet. Mat fikk hun på 
papptallerkener og med 
engangsbestikk på grunn av 
smittefaren, sier hun.

– Måltider som skal være et 
pusterom, handlet bare om 
mating, sier hun stille.

Hun mener oppfølgingen hun 
nå får er for dårlig.

– Det er 40 pasienter, alle 
hardt pleietrengende som skal 
mates, stelles og legges for 

kvelden før nattevaktene 
kommer. På natten er de to. Må 
hun på toalettet tar det opp til 
en halv time før hun får hjelp, 
noe som har ført til at hun nå må 
bruke bleie, sier stedatteren. 

tom.vestreng@dagsavisen.no

Endelig får hun hjelp
• – De siste ukene har hun bare ligget til oppbevaring

FÅR HJELP: En måned har gått siden Sissel Møller falt og ødela skuldra og ryggen. Først nå får hun den rehabiliteringen hun har krav på. Her sammen med ektemannen Arnulf 
Larssen. FOTO: TONE IMS LARSSEN

I fagre 
brosjyrer be 
skriver bydelen 
hvor fantastisk 
eldreomsorgen er. 

Tone Ims Larssen

# OSLO Leverer du bilen til vraking eller salg, vil MDG at 
du i retur skal få ett års gratis bruk av kollektiv-
transport og ett år med gratis bildelingstjeneste. 
– Vi ønsker å gjøre det enklest mulig å velge mil-
jøvennlig i Oslo. Derfor vil vi gi en gulrot til de 
som vil bytte ut bilen: Vi vil gi støtte til et år med 
gratis kollektivtransport og et år med gratis bil-
deling til de som leverer inn bensin eller diesel-
bilen sin, eller selger den, sier Oslos miljøbyråd 
Lan Marie Berg (MDG) til Dagbladet.  (NTB)

MDG: – Dropp bilen

www.dagsavisen.no/oslo
ABONNEMENT: 22 99 80 50  SENTRALBORD: 22 99 80 00  ANNONSE: 22 99 80 20

TIPS OSS: 

  tips@ 

dagsavisen.no

  22 99 81 30
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avgjøre 
dramaet

Sissel Møller og ektemannen Arnulf Larssen.

Dagsavisen 16. januar.

Dagsavisen 30. januar i år.
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KOM HJEM SLIK: I dette antrekket ble Sissel Møller sendt hjem ifra Ullevål sykehus.  FOTO: PRIVAT

# OSLOTIPS OSS: tips@dagsavisen.no


