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Mann kk omfattende skader etter dusjing
avlastningsbolig i Fredrikstad
Mest lest

Av: NTB 17. mars 2019, 21:21

«97 % av klimaforskerne tok
feil!» Hilsen oss isbjørner
13. mars, 2019

Waras samboer: – Dette er
ikke kunst. Det er et
hensynsløst, grovt
overtramp
7. desember, 2018

Aldri har et så rikt land
bygget så mye og så stygt på
så kort tid
12. mars, 2019

En ufattelig personlig
tragedie
14. mars, 2019

NRK – nå også med
provokasjoner
16. mars, 2019

En bruker ved en kommunal avlastningsbolig for
funksjonshemmede i Fredrikstad har fått omfattende
brannskader under dusjing fredag. Han ble operert lørdag.

Les også

Brukeren er en mann i begynnelsen av 20-årene.

2. mars 2019

Han ligger fremdeles på Kalnes til behandling, og vil få videre oppfølging

avlastningsbolig i Fredrikstad

Mann døde etter å ha blitt badet i glovarmt
vann i omsorgsbolig
Beboer forbrent under dusjing ved

for skadene mandag, sier kommunaldirektør for helse og velferd i

16. mars 2019
Utviklingshemmet skoldet i 70 graders vann i

Fredrikstad kommune, Wenche Halvorsen, til VG.

omsorgsbolig

Mannen er våken, men har ifølge Halvorsen store smerter og får lindrende
behandling.

2. august 2018
Sarpsborg: Eldre kvinne knivstukket i halsen hørte rop om hjelp

18. juni 2018

Halvorsen sier helsefagarbeideren som hadde ansvaret for dusjingen har

Gutt og kvinne knivdrept på skole - politiet

sagt at hun kjente på vannet da hun skrudde på dusjen.

nesten uten spor

5. desember 2016

– Det store spørsmålet er om hun har fulgt opp og kjent på vannet

Skyting inne i pizza-restaurant på Vestli

underveis, sier Halvorsen.

29. april 2018
To vektere knivstukket på kjøpesenter i

Hendelsen i Fredrikstad vil bli varslet til Helsetilsynet og Fylkeslegen.

Ålesund

Kommuneoverlegen vil ta stilling til varslet mandag, får VG opplyst.

3. april 2018

24. februar skjedde en lignende hendelse på en omsorgsbolig på Nøtterøy i

Kvinne skutt og drept. Politiet: Både o er og
g jerningsmann «norske statsborgere»

Færder kommune. En sterkt funksjonshemmet mann kk betydelige

27. september 2018

brannskader som følge av at han ble badet i altfor varmt vann. Mannen

Gisseldrama i Køln - 14-årig jente alvorlig såret

døde re dager senere av skadene. Ifølge obduksjonsrapporten kan

15. oktober 2018

temperaturen i badevannet ha vært opp mot 70 grader.

Kvinne knivstukket og drept - mann pågrepet

19. august 2018

I Trondheim kk en kvinne i 70-årene forbrenningsskader etter at hun ble
dusjet i for varmt vann på et helse- og velferdssenter i byen 27. februar. Sju
måneder tidligere ble en utviklingshemmet kvinne kra ig forbrent etter å
ha blitt badet på et bosenter i samme kommune, ifølge VG.
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Navn

Torgunn • for 4 dager siden

Hvem er ansatt i pleie-og omsorgssektoren i Norge? Kan de norsk og kjenner de det norske
samfunnet?
Jeg vil gjerne ha nøye dokumentert hvilke "omsorgsarbeidere" det er som utsetter pasienter for
livstruende skader.
Er omsorgssektoren blitt en dumpingplass for migranter uten kompetanse?
Det er nesten ingen sykepleiere til stede som kan gi opplæring og veiledning samt føre kontroll
med kvaliteten av arbeidet.
28 △

▽ • Svar • Del ›
Balalaika > Torgunn • for 4 dager siden

Må være noe alvorlig galt hvis folk må ha opplæring i kaldt og varmt vann.
17 △

▽ • Svar • Del ›

Aprikos85 > Torgunn • for 4 dager siden

Jeg har lurt på det samme.
7△

▽ • Svar • Del ›

Sven007 > Torgunn • for 4 dager siden

Jeg tror nok at det antakelig er utenlandsk arbeidskraft som er direkte ansvarlige for slike
hendelser.
Men det virkelige problemet er at de basale kunnskaper du og jeg har fåt inn med
morsmelken, ikke gjenfinnes i noen særlig grad hos de som innvandrer fra land i Afrika og
Asia.
Jeg har sagt det før, selv alminnelig renhoid er et kulturelt betinget fenomen.
Ledere på pleiehjem og andre steder der pleieavhengige pasienter befinner seg må faktisk
instruere sine ansatte og følge opp deres handlinger fra A til Å. Rett ogf slett fordi de ikke
kan, og ikke forstår det mest elementære.
Vi skal liksom importere folk som nærmest står klare til å gå inn i eldreomsorg, pleiearbeidf
mv. mv.
Utgangspuktet er at innvandrere "langt borte" fra mangler all kompetanse, selv den mest
elementære i våre øyne. Det er rene fantasier å tro noe annet. Men våre politikere og
innvandringsentusiaster tror jo på hva som helst!
Jeg synes synd på ofrene for denne misforståelsen dvs. de som skåldes, men også dem
sonm tror at de gjør en jobb, og ender opp med å skålde.
6△

▽ • Svar • Del ›

Marit > Torgunn • for 4 dager siden

"Alle skal med !"
5△

▽ • Svar • Del ›

hayek356 > Torgunn • for 4 dager siden

Ja det er mange spørsmål som melder seg når noen ute av i stand til å ivareta seg selv blir
skåldet ved pleie og eller/under oppsyn av helse-/omsorgsarbeidere.
Jeg har tilgang på førstehåndskunnskap fra en som er meget godt oppdatert på hva som
rører seg innen kommunehelsetjenesten på dette området. Mye er nedslående og
skremmende og det er bare toppen av isfjellet og de verste sakene som tilflyter mediene.
Når det er sagt, veldig mye er bra men det hjelper jo ikke nok så lenge alvorlige mangler
innen pleie og omsorg finner sted i altfor stort omfang.
Ja personer med minoritetsbakgrunn og andre grupper kvoteres i et visst omfang inn i
kommunale pleie- og omsorgstillinger. Og ofte kommer dette i konflikt med plikten til å gi
et forsvarlig tjenestetilbud, sikre kompetanse og kvalifikasjoner.
Ofte dreier det seg om det ses stort på formelle kvalifikasjoner og språkkunnskaper. Oslo
Kommune har for eksempel funnet det nødvendig å utgi en parlør med bilder hvor selv de
mest grunnleggende ord og begrep omfattes til bruk for dem med dårlige norskkunnskaper,
og det til tross for det brukes store ressurser på norsk for nyansatte, med lønn må vite.
Men det er også store mangler innen kompetanse og kvalitetssikring generelt. Det ansettes
les mer

2△
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Thor • for 4 dager siden

Høres helt på trynet ut. At vedkommende har kjent på vannet og det var greit men samtidig klarer
å skolde en person, da ljuges det. Som i tilfellet der vedkommende døde, anmeld og straff den
ansvarlige! Så enkelt er det!
8△
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Molemi • for 4 dager siden

Og dette i tillegg til sulteforing, vold og overgrep på institusjoner. Hvilke pleiere er det som jobber
der?
Etnisitet på pleiere takk!
7△

▽ • Svar • Del ›

Tradisjoner • for 4 dager siden

Hvor inderlig udugelig går det egentlig an å bli? Badevannstemperatur er jo ikke akkurat "rocket
science", men nå man kanskje bruke millioner på å etterutdanne "helsefagarbeidere" i badevann,
og installere idiotsikre blandebatterier.
5△
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