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HENLAGT: Dette er henleggelsen fra politiet.  

BEGIKK SELVMORD: Veronika Håland. FOTO: PRIVAT 

Tilbake til saken (http://www.rb.no/lokale_nyheter/article4167972.ece)

SENDER KLAGER: Venke Håland er sjokkert og forbannet over at politiet ikke vil etterforske omstendighetene rundt selvmordet til datteren Veronika Håland. FOTO: LISBETH ANDRESEN 

Henlagt uten etterforskning
Til tross for massiv kritikk av Ahus for behandlingen av Veronika Håland, vil ikke politiet etterforske selvmordet hennes.

– Jeg er både sjokkert og forbannet, sier mamma Venke Håland.

I slutten av september anmeldte hun divisjonsdirektør Trond Rangnes – mannen som er ansvarlig for det
psykiatriske tilbudet som gis ved Ahus – for medvirkning til datterens selvmord i november 2006.

Veronika Håland (27) tok livet sitt kort tid etter et opphold på Ahus.

Men selv om både Helsetilsynet og Norsk Pasientskadeerstatning har kommet med krass kritikk av
sykehusets behandling av 27-åringen, henla politiet saken – uten engang å etterforske omstendighetene
rundt selvmordet.

– Sykehuset skriver ut en dødssyk person. Jeg fatter ikke hva politiet driver med, sier Venke
Håland.

Helhetsvurdering
Politijurist Stian Sjølie Johannessen, som tok avgjørelsen om å henlegge saken, sier han har forståelse
for reaksjonen til Veronikas mor.

– Vi tok ikke lett på denne saken. Den er både alvorlig og tragisk. Men etter en helhetsvurdering
valgte vi å henlegge.

Ifølge Sjølie Johannessen er det stor forskjell på kritikkverdige og straffbare handlinger.

– Det skal en del til for å åpne etterforskning i en sak. Det skal blant annet være sannsynlig at det er
begått noe straffbart.

Venke Håland mener det er oppsiktsvekkende at politiet ikke etterforsker omstendighetene rundt
datterens selvmord.

– Politiet har ikke gjort noen verdens ting. Vi har sterk dokumentasjon på at Ahus har utskrevet en
dødssyk person. Men politiet gidder ikke etterforske saken engang.

Ikke gitt opp
Til tross for henleggelsen fra politiet, har Venke Håland på ingen måte gitt opp kampen for å stille noen til
ansvar for datterens selvmord.

Hun sier hun skal gjøre alt hun kan for å endre systemet, slik at andre mødre og fedre skal slipper å
oppleve det samme som hun har gjort.

Det første hun skal gjøre er å klage henleggelsen inn for Statsadvokaten i Oslo.

– Jeg har fått innvilget fem timers hjelp fra Rådet for psykisk helse. Timene skal brukes til juridisk
bistand til å klage på henleggelsen. Vi vil kreve at saken etterforskes, slik at det blir avslørt hvor
tilfeldig behandlingen er i psykiatri-Norge.

Venke mener saken må prøves for retten. Hun viser til pasientrettighetsloven.

– Ifølge loven har dødssyke personer krav på behandling og hjelp. Det fikk ikke Veronika. Derfor mener
jeg denne saken må prøves rettslig. Vi må få avklart hvilke rettigheter pasienter har.

Hun synes det er påfallende og betenkelig at politiet ikke tar problemet med selvmord mer på alvor.

– Det er tross alt mellom 500 og 600 personer som tar livet sitt hvert eneste år, sier hun.

Vurderer flere anmeldelser
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Fakta

Veronika-saken
I slutten av november 2006 tok Veronika Håland fra
Maura i Nannestad sitt eget liv, kort tid etter et opphold
på Ahus.

Helsetilsynet har i ettertid konkludert med at både
behandlingen, utredningen og utskrivingen av Veronika
var i strid med kravet til forsvarlig virksomhet og faglig
forsvarlighet.

Bjørn Hansen i Norsk Pasientskadeerstatning skrev
følgende i en spesialuttalelse: "Kvalifisert og faglig
adekvat utredning og behandling hadde mest sannsynlig
avverget pasientens selvmord."

Ahus tok selvkritikk og sier rutinene er lagt om etter
Veronika-saken.

I slutten av september i fjor anmeldte foreldrene til
Veronika Ahus-direktør Trond Rangnes, leder for
psykiatrien ved Ahus, for medvirkning til datterens
selvmord.

For kort tid siden ble saken henlagt av
påtalemyndigheten, uten at saken ble etterforsket.

Foreldrene forbereder nå en klage på henleggelsen til
Statsadvokaten i Oslo.
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Ifølge Venke har hun blitt kontaktet av en rekke likesinnede.

– Det er mange mennesker som har opplevd det samme som oss. Vi har blitt oppringt av en rekke
personer. En mulighet er at vi går sammen og krever at det skjer noe. Vi kan ikke akseptere at
helsepersonell helt bevisst skriver ut dødssyke personer, og at det ikke får noen konsekvenser, sier
Venke.

Samtidig som hun jobber med klagen på henleggelsen, vurderer hun å anmelde flere personer
tilknyttet Ahus.

– Vi mener personene som jobbet nærmest Veronika, de som tok avgjørelsene om å skrive henne ut, har
et helt spesielt ansvar. Det blir det samme som en bussjåfør som kjører uaktsomt.

Hun forteller at hun også jobber med en klage til Helsetilsynet, med en oppfordring om at tilsynet går
enkeltpersoner, og ikke bare systemet, nærmere etter i sømmene.

– Ingen kommentar
Divisjonsdirektør Trond Rangnes ønsket ikke å kommentere henleggelsen i går.

Han henviste til administrerende direktør Erik Kreyberg Normann.

Ahus-direktøren var ikke orientert om henleggelsen da Romerikes Blad tok kontakt.

– Jeg har ikke fått det meddelt. Men dette er, som jeg har sagt flere ganger tidligere, en veldig trist sak,
spesielt for familien. Det er samtidig en sak som vi har diskutert mange ganger, og som har bidratt til et
økt fokus på vurdering av selvmordsrisiko blant pasienter, sier Kreyberg Normann.
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