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Fjernet tykktarmen ved en feiltakelse
Fylkeslegen i Hordaland
har opprettet tilsynssak
mot Haukeland etter at en
person fikk tykktarmen
fjernet ved en feil, skriver
VG.

– Vi har opprettet tilsynssak og
undersøker nå saken, bekrefter

fylkeslege Helga Arianson i
Hordaland overfor avisen.
Klinikkdirektør john-Helge
Heimdal ved Kirurgisk klinikk
på Haukeland skriver til avisen
at det ble utfort et mer omfattende inngrep på en pasient
enn det som var planlagt og at
hendelsen rutinemessig er
meldt til Helsetilsynet.

Bergensavisen

tilsyn:

Fylkeslegen
fører tilsyn
med Helse
Bergen.

VG skriver at det er snakk om
at tykktarmen er operert bort
ved en feil.
Operasjonen som gikk galt
skal ha funnet sted i november.
Arianson oppgir til VG at det
var sykehuset selv som varslet
om hendelsen via Statens helsetilsyn umiddelbart etter at
operasjonen fant sted.

spesielt: Noen har prøvd
å se på TV i hagen til Sylvi Leirvaag.
foto: Privat

Fikk TV
i hagen

– Det må ha vært noen
pussige omstendigheter
her i natt, sier Sylvi
Leirvaag.
Ole Martin røSSland
ole.rossland@ba.no

God stemninG: God stemning mellom Salah Hassan, Marianne Rødseth Espelid og Charlotte Eskedal Nybråten.
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Robin Hood-huset fikk juletilskudd

Ordnet fest
på rekOrdtid
Overraskelsesgave fra
byrådet gjorde at
Robin Hood
Huset kunne lage fest
for 50 gjester.
Birthe Steen hanSen
birthe.hansen@ba.no

Sentrum: Tirsdag fikk de
ansatte på Robin Hood Huset
beskjeden om at byrådet hadde
bevilget et juletilskudd på
100.000 kroner til organisasjonen. To dager senere satt det 50
glade mennesker rundt langbordene i storstuen og fikk servert ekte bergensk julemiddag.
– Det gikk veldig fort fra vi
fikk midlene. Hele festen ble arrangert på to hektiske dager,
der vi fikk tak i både underholdning og kjøkkenpersonale.

Utrolig sporty av dem å stille
opp på så kort varsel og de som
hadde anledning sa ja med en
gang, sier ansatt på Robin Hood
Huset, Marianne Rødseth Espelid til BA.

Penger til tre julefester
Mens pinnekjøtt-lukten sivet
ut i lokalet fulgte hun med da
blide ansikter forsynte seg.
– Dette er veldig kjekt. På kort
varsel fikk vi hengt opp plakater om arrangementet og påmeldingslisten fylte seg opp.
Julefestene på Robin Hood
Huset er populære og med
100.000 friske kroner på bok,
kan de også arrangere to julefester til. Allerede lørdag er det
julekos for barnefamilier og i
romjulen blir det juletrefest.
Etter pinnekjøttmiddagen i
går kveld var det også plass til
dessert og åpen scene, etter at

HyGGeliG: Tor Leif Berge fikk middag og en prat med nye mennesker.
sanger Calle Hamre hadde underholdt på gitar.
Tor Leif Berge (65) hadde ingen planer om å synge i dag,
men var mest kommet for å
prate med de andre gjestene.

– Etter jeg ble pensjonist,
syntes jeg det var viktig å holde
meg frisk i hodet og lære nye
ting. Derfor begynte jeg med
språktrening for innvandrere
her på huset. Selv om jeg ikke er
noen norsklærer akkurat, så
hjelper jeg med dem med å
praktisere språket, sier han.
Han hadde fått en litauisk
mann som bordvenn og syntes
praten fløt fint.
– Det er hyggelig å spise
sammen med fremmede, samtidig som det er spennende å
høre hvordan de feirer jul i
hjemlandet, sier den engasjerte
bergenseren.
Utenfor sto Salah Hassan og
tok seg en blås før desserten.
Han syntes pinnekjøttet var
godt, men ...
– Litt mye salt, kanskje. Jeg
spiste opp alt, da, sier han, og
tilføyer at det var en gøy fest.

Det var da Sylvi Leirvaag
gikk ut på kjøkkenet i sitt
hjem på Laksevåg tidlig i går
morges at hun først skjønte
at noe ikke var som vanlig.
Rommet var iskaldt.
Hun gikk for å skru på varmepumpen, men den var
det ikke noe liv i.
– Da måtte vi sjekke
strømmen på den. Den har
strømkobling utendørs.
Ute i hagen møtte hun
slett ikke det hun hadde
ventet.
– Ute på gressplenen vår
sto det en stor TV, flat og fin.
Strømkabelen til varmepumpen var trukket ut og
koblet i flatskjermen.
– Jeg klarer å se for meg
noen pussige omstendigheter omkring hva som har
foregått, sier Leirvaag.
Noen må i nattens mulm
og mørke ha sneket TV-en
forbi en trang passasje med
gjerde og biloppstillingsplass for å ta seg inn i hagen,
og tilsynelatende har de
gjort et forsøk på å skru TVen på. Siden har den blitt
forlatt i hagen.
– Det er en pussig sak. Man
gjør seg jo noen tanker om
hva som kan ha foregått når
man ligger og sover søtt og
aner fred og ingen fare.
Vel vitende om at TV-en
hørte hjemme et annet sted,
ringte Leirvaag politiet.
– Jeg hadde en vond følelse av at det hadde vært et
innbrudd et sted.
Mistanken fikk hun bekreftet av politiet. Det hadde
vært et innbrudd i området,
uten at det er slått fast at TVen stammet derfra. Leirvaag
prøver nå å spore den rette
eieren.

