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Sagsfremstilling:
September 2012
Det kan godt være, at Otilia smiler og er på når turisterne kommer på
besøg, men det var ikke sådan en Otilia vi mødte, hende vi mødte var rigtig
ked af det, og havde meget svært ved at gå fordi hun havde smerter i sine
ben.
Vi ved godt hun får lidt penge af turisterne der kommer forbi, men det
rækker ikke helt til at holde varmen i vinter.
I september fik Otilia hjælp til brænde, det var ikke så aktuelt denne gang,
men vi valgte alligevel at aflægge hende et besøg.
Da vi kom, lå hun på sofaen og havde det rigtigt skidt, hun havde fået et
ildebefindende og var faldet om ude i haven. Jeg har hende mistænkt for
ikke at drikke nok, hvilket vi prøvede at forklare hende var rigtigt vigtigt, vi
gav hende også noget af vores medbragt vand. Hendes ben var hævede og
hårde og det kneb med at gå.
Jeg kiggede ind til hende senere på dagen, med mig havde jeg et par
støttestrømper og et par krykker. Jeg gav hende strømperne på og viste
hende hvordan hun skulle bruge krykkerne.
Hun er en sød dame men ikke helt nem, at have med at gøre. Vandet hun fik
tidligere havde hun ikke rørt og dagen efter havde hun smidt
støttestrømper og krykker, selv om hun dårligt kunne gå. Det er ikke nemt
at hjælpe, hvis modtageren ikke vil hjælpes.
Hun til hjælp til medicin men var åbenbart ikke helt tilfreds, hun skrev et
”tiggerbrev” om flere penge, denne gang til hendes plejesøn.
Dette brev fik hun nej til.
Puha at skulle beskrive Otilia denne gang gør ondt, historien er meget lang
men kort fortalt er der stridigheder i familien. Dette har fået Otilias ex
svigersøn til at gå amok. Han har taget fat i hendes ene arm og presset den
op mod væggen, mens han med sin anden hånd har brækket Otilias anden
arm, derefter har han slået hende med en knytnæve lige over det ene bryst,
for til sidst at spærre hende inde. Oven i dette har hendes ene datter stjålet
hendes penge.
Det er næsten 2 måneder siden alt dette skete, hendes arm virker stadig
ikke og hun græder hele tiden, det er næsten ikke til at bære, at noget
menneske kan behandle en gammel kone på den måde.

Otilia får til brænde.

Oktober 2013

Otilia virker i lidt bedre humør, jeg ved ikke hvordan det går med retssagen.
Hendes helbredstilstand er som forventet. Hun har et enormt rod i sin
medicin, næsten alt sammen er for gammelt, noget af det flere år for
gammelt. Hun har heller ikke styr på hvad hun skal tage for hvad, hvorfor og
hvordan. Vi fjernet det der er for gammelt og Cheme beder hende gå til
lægen og få styr på tingene.

April 2014

Der er ingen tvivl om, at Otilia er ved at være gammel, men det er
svært at finde ud af om hun bliver lidt ældre i den periode vi er der.
Nogle gange kan man blive fløjtende gal på hende, hun er lidt typen,
at putter man en Lei i den ene hånd, så beder den anden straks om
flere, og det er ikke så charmerende.
Denne gang har vi desværre også måtte være lidt hårde ved hende. I
oktober ryddede vi op i hendes medicin, der var rigtigt mange æsker
der var flere år for gamle, hun fik også besked på, at hun skulle
opbevare sin medicin ordentligt. Da vi kiggede på hendes piller, var
alt det gamle medicin retur igen, jeg tror den ældste æske havde
sidste salgsdag i 2008, hun kan eller vil ikke fatte, at hun kan blive syg
af al den gamle medicin.
Vi har mistanke om, at Otilia har fået sig en kæreste, i de kvitteringer
som hun havde sendt til mig, var der noget der ikke stemte. Jeg bad
Andreea kigge dem igennem og det viste sig at Otilia var begyndt at
tage p-piller.
Det er selvfølgelig godt at hun passer på sig selv, men grænsen for
hvad vi skal stå model til var nået. Der blev talt med store ord hos
Otilia. Det viser sig, at det er hendes svigerdatter der køber hendes
medicin, men vist desværre også sin egen.
Vi måtte fortælle Otilia at det ene og alene er hendes ansvar og at
hvis vi ser flere kvitteringer på mærkelige ting, så bliver kassen lukket.

September 2014

Hun ser bedre ud denne gang, hun har vundet retssagen mod sin
datter og venter nu på at få sine penge.
Hun er blevet bedre til at holde orden i sin medicin, denne gang fandt
jeg kun 1 æske piller der var for gammel, sidste salgsdag var for 2 år
siden, det er ufatteligt at der bliver ved med at dukke gammelt
medicin op.
Otilia skal snart til at passe lidt på, hver gang hun har fået sine penge
begynder hun at tigge til andre, denne gang til sin svigerdatter. Hun

har meget bestemt fået at vide, at vi gider det ikke mere, hvis hun
ikke stopper får det konsekvenser.

April 2015

September 2015

April 2016

Igen er der et frygteligt rod i hendes medicin - selv om vi hver eneste gang vi
kommer, rydder op i hendes piller, bliver der ved med at dukke piller op
som er flere år for gamle. Igen fortæller vi hende at det er farligt at spise for
gammel medicin.
Otilia har jo en plejesøn Jitsa på 70 år. Hendes datter har anmeldt hende til
myndighederne for vanrøgt, så nu har myndighederne truet med at fjerne
ham.
Det lyder som om det ikke kommer til at gå så galt og der er nu blevet lavet
et stykke papir på, at når Otilia engang er væk, så tager hendes søn Jitsa
over.
Igen kan Otilia ikke få nok - så snart vi har givet hende pengene, spørger hun
om hun har hørt forkert eller om der ikke lige var noget med at vi også ville
hjælpe Jitsa.
Jeg beklager Otilia men du har hørt forkert.
Det er enormt irriterende og jeg bliver lidt vred - du har fået så lad være
med at bede om mere.
Hun til hjælp til medicin.
Otelia har det nogenlunde som sidste gang. Hun har været en tur på
hospitalet, fordi hun blev skadet af et stykke træ i haven. Der gik infektion i
såret men nu er hun ok igen.
Hun har fået lov til at beholde hendes plejesøn.
Otelia har det med, at når hun får pengene i den ene hånd så beder den
anden hånd om mere. Det er jeg ved at være lidt træt af, så hun fik meget
bestemt at vide, at hvis hun ikke er tilfreds, så kan vi sagtens finde en anden
der vil sætte pris på vores hjælp.
Hun får hjælp til brænde/medicin
Otilia har det ikke så godt, hun har fået vand i benene, og går noget
usikkert, hun får besked på at bruge sine krykker, så hun ikke falder.
Hun er meget træt
For første gang finder vi ikke en hel masse gammel medicin, så det var trods
alt positivt
Hendes plejesøn har det heller ikke så godt.
Hun får hjælp til medicin

September 2016

Både Otilia og hendes plejesøn, døjer med dårlig mave, og kaster op. For
Otelias vedkommende har det stået på siden juni.
Desværre viser det sig, at Otilia at der er en indkomst som hun har ”glemt”
at fortælle os om. Det gør mig gal og vi beslutter, at sætte hendes hjælp
ned.
Hun får hjælp til brænde.

April 2017

Det er ikke helt til at finde ud af hvordan hun virkelig har det.
Ingen tvivl om, at hun er en gammel dame og lever et hårdt liv,
men det er også som om hun får det lidt dårligere når vi
kommer.
Hun har ondt i ørerne, og hører meget dårligt.
Hendes plejesøn lider stadig af ondt i maven, især når han
spiser

Plejesønnen Jitsa

April 2014

