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Mann døde etter å ha blitt badet i
glovarmt vann – kommunen mistenkt for

rutinesvikt
Kommunen og én ansatt er mistenkt for rutinesvikt etter at en mann i 50-

årene døde etter å ha blitt badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig i
Vestfold.

Politiet er i gang med etterforskningen og ser på saken som svært alvorlig,

skriver NRK.

– Vi har gjort undersøkelser ved omsorgsboligen. Videre har vi avhørt vitner

og mistenkte. Vi har også innhentet kommunens rutiner og retningslinjer,

spesielt opp mot stell og bading av pasienter, sier politiadvokat Nina

Magnussen Røed.

Det er så langt ikke tatt ut siktelse i saken, men kommunen og den ansatte

som badet mannen, er mistenkt for rutinesvikt, ifølge NRK.

Hendelsen skjedde i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold søndag

24. februar. Mannen fikk store brannskader og døde av skadene torsdag

kveld.

– Det var en beboer som skulle bade, og en av de ansatte brukte personheis

for å få mannen ned i badekaret. Vannet var altfor varmt, og mannen fikk en

forbrenning, sier rådmann i Færder kommune Toril Eeg.

Hun sier til NRK at det åpenbart er noe som har sviktet i rutinene som

handler om å kontrollere temperaturen på vannet.

Kommunen vil nå gå gjennom rutinene når det gjelder temperatur, samt

melde saken til fylkeslegen og be om tilsyn.
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Har du lest disse gode sakene?

Sentralborddamen skjønte hun
hadde fått vite noe av enorm
betydning. Men det forsto ikke
politisjefene.

Ida Kopperstad sjonglerer to studier
og jobb. Her er tipsene hennes.

Aftenposten fant nye tegn til feil i
Stortingets reiseregninger. Nå må ni
representanter betale tilbake.

Her dukket lederne opp om natten
for å sjekke at ingen sov på jobb

Et nytt toalett kan spare kommuner
for millioner - og endre norsk
eldreomsorg

Flere lærere, lovet Stortinget - men
det er langt igjen. Sjekk status for
din skole her.
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Deltar i «Charterfeber»
Prøvde forgjeves å vifte
med padleåren da båten
kom mot henne i full fart

Finn-svindler dømt til
fengsel. Politiet: Det
nytter å anmelde.

Prester brenner Harry
Potter-bøker i Polen

Sofie (27) klager VG inn
til PFU

Tidligere politimann
dømt til ett år og ni
måneder i fengsel,
melder NRK og HA

annonse

annonse

NorgeNorge

 A-magasinet  Osloby  Sport  Meninger Torgeir MenyMeny

tel:02286
mailto:tips@aftenposten.no
https://www.aftenposten.no/securedrop/
mailto:debatt@aftenposten.no
https://kundeportal.aftenposten.no/kundeservice/
https://annonseweb.schibsted.no/nb-no/brands/aftenposten-166
https://kundeportal.aftenposten.no/personvernerklaering-for-schibsted-norge/
http://goo.gl/maps/XgFjg
tel:22863000
http://goo.gl/maps/XgFjg
http://www.aftenposten.no/norge/GENERELLE-VILKAR-276809b.html
http://the-acap.org/acap-enabled.php
http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten
https://www.nrk.no/vestfold/mann-dode-etter-a-ha-blitt-badet-i-glovarmt-vann-_-gransker-om-sikring-ble-overstyrt-1.14454290
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Farticle%2Fap-4dy4Re.html&title=Mann%20d%C3%B8de%20etter%20%C3%A5%20ha%20blitt%20badet%20i%20glovarmt%20vann%20%E2%80%93%20kommunen%20mistenkt%20for%20rutinesvikt
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mann%20d%C3%B8de%20etter%20%C3%A5%20ha%20blitt%20badet%20i%20glovarmt%20vann%20%E2%80%93%20kommunen%20mistenkt%20for%20rutinesvikt&url=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Farticle%2Fap-4dy4Re.html
mailto:?subject=Mann%20d%C3%B8de%20etter%20%C3%A5%20ha%20blitt%20badet%20i%20glovarmt%20vann%20%E2%80%93%20kommunen%20mistenkt%20for%20rutinesvikt&body=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Farticle%2Fap-4dy4Re.html
https://www.aftenposten.no/norge/i/zLded9/Minuttene-som-forsvant-Derfor-kom-politiet-for-sent-frem-til-Utoya
https://www.aftenposten.no/karriere/Ida-Kopperstad-sjonglerer-to-studier-og-deltidsjobb-Slik-far-hun-det-til-12857b.html
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jP6llw/Aftenposten-fant-nye-tegn-til-feil-i-Stortingets-reiseregninger-Na-ma-ni-representanter-betale-tilbake-mindre-summer
https://www.aftenposten.no/norge/i/ddxjO1/Slutt-pa-penn-og-papir-i-2019-Na-skal-alle-feil-ved-sykehjem-meldes-inn-elektronisk
https://www.aftenposten.no/norge/i/qn2vOg/Et-nytt-toalett-kan-spare-kommuner-for-millioner
https://www.aftenposten.no/osloby/i/ddxnxB/Stortinget-pala-kommunene-a-ansette-nok-larere-Men-94-av-138-skoler-i-Oslo-har-ikke-gjort-det
https://www.aftenposten.no/kultur/i/xPryyR/Per-Sandberg-og-Bahareh-Letnes-er-med-i-neste-sesong-av-Charterfeber-pa-TV3?xtatc=INT-40-%5B1%5D
https://www.aftenposten.no/norge/i/50E2gb/Hun-var-pa-kajakktur-og-ble-pakjort-av-en-rib-i-2025-knop-Batforeren-ma-sone-24-dager-i-fengsel?xtatc=INT-40-%5B2%5D
https://www.aftenposten.no/norge/i/na1ORm/Mann-i-20-arene-solgte-katta-i-sekken-pa-Finnno-Na-er-han-domt-til-maneder-i-fengsel?xtatc=INT-40-%5B3%5D
https://www.aftenposten.no/verden/i/b5O6Gq/Prester-brenner-Harry-Potter-boker-i-Polen?xtatc=INT-40-%5B4%5D
https://www.aftenposten.no/norge/i/P9dX05/TV-2-Sofie-27-klager-VG-inn-til-PFU?xtatc=INT-40-%5B5%5D
https://www.aftenposten.no/norge/i/50pkRW/Tidligere-politimann-domt-til-ett-ar-og-ni-maneder-i-fengsel?xtatc=INT-40-%5B6%5D
https://www.aftenposten.no/
https://www.aftenposten.no/amagasinet/
https://www.aftenposten.no/osloby
https://www.aftenposten.no/100Sport/
https://www.aftenposten.no/meninger/
https://kundeportal.aftenposten.no/minside/

