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JAKOB ROHDE-BRØNDUM

Den 33-årige social- og sund-
hedsassistent, som sammen
med en 27-årig kollega er til-
talt for uagtsomt manddrab
på plejehjemmet Sifsgården
i Aarhus, blev advaret om at
give knuste piller intrave-
nøst.

Alligevel fortsatte hun den
dødbringende medicinering
af den 88-årige Jørgen Jen-
sen.

Det fortalte en mandlig
kollega i går i vidneskran-
ken i Retten i Aarhus.

Han havde direkte sagt til
den ene tiltalte, at det vil væ-
re forbundet med livsfare,
hvis de giver de knuste piller
intravenøst i en såkaldt ven-
flon, der fører medicinen di-
rekte ind i blodåren.

– Jeg sagde, bl.a. at piller-
ne jo ikke var sterile, når de
var blevet knust. Det er livs-
farligt, advarede kollegaen. 

Afviser advarsel
Den 33-årige tiltalte afviser,
at hun blev advaret om, at
hun stod med en regulær
dødssprøjte i hænderne. Iføl-
ge hendes forklaring sagde
kollegaen blot, at han ikke

havde kompetencen til at
medicinere intravenøst.

Den 33-årige sosu-assi-
stent bad derfor sin 27-årige
kvindelige kollega og nu
medtiltalte om hjælp.

De gik herefter tilbage til
Jørgen Jensens stue, hvor
den 27-årige tiltalte gav Jør-
gen Jensen den knuste medi-
cin i venflonen.

– Jeg vurderede, at hun
virkede meget sikker, så jeg
sagde ikke noget. Jeg gik ud
fra, at hun havde kompeten-
cen til at gøre det, sagde den
33-årige sosu-assistent, som
ifølge flere vidner virkede
meget forvirret under forlø-
bet med Jørgen Jensen.

Den 27-årige sosu-assi-
stent erkender, at hun lige-
som sin medtiltalte kollega
ikke havde kompetencer til
at give medicin intravenøst.

– Medicinsprøjten var al-
lerede trukket op, da jeg fik
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SOSU’ER TILTALT FOR UAGTSOMT MANDDRAB: Begge kvinder erkender, 
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88-årige Jørgen Jensen døde 9. juli 2013 efter at have fået knuste piller intravenøst. To sosu-assistenter er tiltalt for
uagtsomt manddrab i sagen. PRIVATFOTO
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Det er ikke første gang, at
personer dør under mis-
tænkelige omstændigheder
på plejehjem og sygehuse
Danmark.

Sygeplejerske 
sigtet for tre drab
En 30-årig kvinde har siden
starten af marts siddet va-
retægtsfængslet i en sag
om tre mulige drab og et
drabsforsøg på Nykøbing
Falster Sygehus.

På Facebook skrev den
sigtede selv på dagen for
sin anholdelse, at hun hav-
de haft den værste natte-
vagt nogen sinde.

Politiet mener, at kvinden
på vagten slog to mænd og
en kvinde ihjel, og at hun
derudover forsøgte at dræ-
be en fjerde, en kvinde. Det
skal være sket ved, at hun
intravenøst gav dem et
ukendt præparat.

Sygeplejerske
dømt for uagtsomt
manddrab
I oktober 2014 idømte Ret-
ten i Nykøbing Falster en
sygeplejerske 20 dagbøder
a 1000 kroner for et uagt-
somt manddrab med me-
dicin.

Sygeplejersken erkendte
at have givet en ældre
mandlig patient ti milligram
af det bedøvende stof mi-
dazolam. Patienten fik kort
efter hjertestop, blev gen-
oplivet, men døde få dage
senere af de hjerneskader,
han fik under hjertestoppet.

Selv om sygeplejersken
havde erkendt de faktiske
omstændigheder, så næg-
tede hun sig skyldig i uagt-
somt manddrab.

Gravid døde 
– overlæge 
slap med bøde
En 59-årig overlæge på
Næstved Sygehus blev i
marts 2011 idømt en bøde
på 10.000 kroner for at til-
sidesætte sit ansvar, da en
gravid kvinde og hendes fo-
ster døde. De døde, da den
vordende mors galdeblære
sprængte.

Ifølge Østre Landsret le-
vede lægen ikke op til sit
ansvar, da han fravalgte at
tilse den højgravide Bettina
Nielsen i 2007, da hun blev
indbragt med store smerter.

Hun blev i stedet af en
jordemor ved en fejl injice-
ret med en ti-dobbelt dosis
morfin. Morfinen slørede
symptomerne på, at den
240 kilo tunge kvinde var
ved at dø.

Jordemoren, der fejlmedi-
cinerede patienten, blev
idømt en bøde på 5000
kroner.

Mistænke-
lige
dødsfald 

TIDLIGERE SAGER

� Begge social- og sundhedsassi-
stenter er tiltalt for uagtsomt
manddrab og overtrædelse af au-
torisationslovens paragraf 75, der
handler om grovere eller gentagen
forsømmelse eller skødesløshed i
udøvelsen af en stilling som auto-
riseret sundhedsperson.
� Det var den 33-årige tiltalte,
som knuste Pamol-piller og piller
mod depression og forstoppelse.
Hun blandede det herefter med
sterilt vand og fyldte det i en
sprøjte.

� Hun forsøgte selv at sprøjte
indholdet ind i Jørgen Jensens
blodåre, men måtte opgive, da
hun benyttede det forkerte ind-
gangshul.
� Hun ringede efter den 27-årige
tiltalte, som gennemførte ind-
sprøjtningen.
� Jørgen Jensen fik øjeblikkeligt
hjertestop og døde kort efter.
� Begge de tiltalte nægter sig
skyldige i anklagen, men erkender
de har begået fejl.

Det er de tiltalt for
FAKTA

den, da (den 33-årige, red.) al-
lerede havde prøvet at give
medicinen i venflonen. Jeg
fik at vide, at vi skulle priori-
tere smertestillende medi-
cin til Jørgen Jensen, og at
det er venflon, vi skulle bru-
ge. Hun lød sikker, så jeg
tænkte ikke over, at det var
forkert, sagde hun i går i ret-
ten.

Spurgte anden kollega
Før den skæbnesvangre me-
dicinering havde den 33-åri-
ge sosu-assistent spurgt en
anden erfaren sosu-assistent
til råds angående Jørgen
Jensens medicinering.

Den 88-årige beboer var
netop kommet tilbage til ple-
jehjemmet efter et lårbens-
brud og havde ifølge den 33-
årige tiltalte store smerter.

– Jørgen Jensen havde det
meget dårligt. Han kaldte på
sin mor og havde store smer-
ter. Jeg forsøgte derfor at få
ham til at tage sine piller,
men det kunne jeg ikke, for-
talte sosu-assistenten med
tårerne trillende ned ad kin-
derne.

Hun gik derfor ned på kon-
toret og fik at vide, man godt
kunne give de smertestillen-
de piller intravenøst.

Jørgen Jensen skulle både
have Pamol samt medicin
mod depression og forstop-
pelse.

– Hun sagde, at jeg skulle
knuse al medicinen, og jeg
gik derfor ned på depotet for
at hente en sprøjte og sterilt
saltvand, fortæller den 33-
årige sosu-assistent, der op-

lyste, at fejlen skete på en
travl og kaotisk dag, hvor en
anden udadreagerende be-
boer havde krævet meget op-
mærksomhed.

Ringede ikke til
sygeplejerske
Selv om sosu-assistenten var
usikker på medicineringen
direkte i blodet, valgte hun
ikke på noget tidspunkt at
konferere med en sygeplejer-
ske.

– Det skulle jeg jo have
gjort, men jeg valgte at stole
på min kollega, og der var
heller ikke tid til at sætte sig
ned og læse i medicinhånd-
bogen, sagde den 33-årige.

Den erfarne kollega, som
blev spurgt til råds, afviste i

går i retten, at hun skulle ha-
ve sagt, at intravenøs medi-
cinering var o.k.

– Jeg sagde, at man kunne
give morfin subkutan i en så-
kaldt ’sommerfugl’ under
huden og de smertestillende
piller knust i yoghurt eller
saftevand, sagde kollegaen i
vidneskranken.

Den 33-årige sosu-assi-
stent er meget påvirket af sa-
gen, og hun understregede
flere gange under sin afhø-
ring, at hun i dag godt kan
se, at hun handlede forkert,
men i situationen valgte hun
at stole på sin kollega i stedet
for at stole på det, hun havde
lært.

Der ventes at falde dom 26.
maj. jrb@eb.dk

Tiltalt sagde
undskyld 
til pårørende
Den 27-årige social- og sund-
hedsassistent, som sprøjtede
flere knuste piller direkte
ind i 88-årige Jørgen Jensens
blodåre, beklagede i går sa-
gen over for de pårørende.

Efter det første retsmøde i
går gik hun hen til Jørgen
Jensens datter Lene Bøjle-
sen for at udtrykke sin sorg.
Den 27-årige nægter uagt-
somt manddrab, men erken-
der at have givet sprøjten.

Jørgen Jensen fik øjeblik-
keligt hjertestop, og den 27-
årige løb herefter ud for at
hente hjælp.

– Her går det op for mig, at
jeg har dræbt ham, forklare-
de hun i retten.

Kendte familien
Den 27-årige kvinde kender
familien fra tidligere, da hun

var familiens kontaktperson
på Sifsgården, og Jørgen
Jensens familie hilste da og-
så pænt på den tiltalte.

Ekstra Bladet forsøgte i
går at få en kommentar fra
Jørgen Jensens familie, men
de ønsker først at kommen-
tere sagen efter domsafsigel-
sen.

Tidligere har familien dog
udtalt sig om de to tiltalte til
Ekstra Bladet.

– Jeg kan slet ikke forestil-
le mig, at de har været ude
på at slå ham ihjel. Jeg tror,
de har villet skåne ham og
lindre hans smerter. Men en-
hver burde da vide, at man
ikke bare kan opløse nogle
hovedpinepiller i vand og så
sprøjte dem ind, sagde Lene
Bøjlesen til Ekstra Bladet i
februar. jr-b

DEN 27-ÅRIGE ER DYBT BERØRT

at de begik fejl. Kollega havde sagt, at medicinen var livsfarlig

Den 33-årige tiltalte sosu-assistent. PRIVATFOTO

Sifsgård i Åbyhøj ved 
Aarhus. Her boede Jørgen
Jensen fra februar 2012.
Tre dage før han døde,
faldt han og brækkede
hoften. Han blev opereret,
men blev sendt tilbage til
Sifsgård allerede dagen
efter med stærke smerter.
FOTO: CLAUS BONNERUP


