
Sil je Be ne dik te Jo han ne sen 
Øwre (20) fikk ikke rik tig be
hand ling da hun ble ram met 
av ME og hjer ne svulst, me ner 
for eld re ne, Es pen Øwre (45) 
og Lise Jo han ne sen 
Øwre (45). Et ter fle re 
års syk dom or ket 
ikke den unge jen ta 
mer. Hun tok li vet sitt.
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▸ BARE ET 
MEN NES KE: 
Sil je kas tet 
seg fra en bro 
og var fle re 
må ne der på 
re ha bi li te ring 
på Sunn aas. 
Der skrev 
hun det te 
dik tet om 
hvor dan hun 
føl te seg. 

«Se ne re vil le 
hun bli sy ke
plei er, for hun 
men te hun  
had de god er fa
ring med hvor
dan sy ke pleie re  
bur de job be»

For eld re ne sli tes av tan ken på at  
Sil jes selv mord kun ne vært unn gått

Vi vil bare ha  
rett fer dig het  

for dat te ren vår

N Ly se ne er tent for Sil je Be
ne dik te. Over alt i hu set til 

Lise og Es pen i Oslo hen ger 
det bil der av dat te ren. På bil
de ne strå ler ung jen ta. Hun har 
et godt blikk og ofte et stort 
varmt smil. Men bak det flot te 
ytret, slet hun både fy sisk og 
psy kisk. Den 5. no vem ber i 
fjor, valg te hun å av slut te li vet 
sitt på et ho tell i ho ved sta den, 
bare 20 år gam mel.

– Hun had de fått per mi sjon 
fra sy ke hu set for å gå på sko
len. Det vis te seg at Sil je ald ri 
gikk på sko len den da gen. Hun 
dro ned til sen trum i ste det, 
for tel ler Es pen.

Per mi sjo nen den syke jen ta 
ble inn vil get, var bare én av en 
rek ke feil som ble be gått i be
hand lin gen av Sil je, me ner for
eld re ne.

Akutt syk
Sil je var en ak tiv og po pu lær 
jen te.

– Hun var re flek tert, emo sjo
nell, flink på sko len og en type 
som skap te god dy na mikk i 
klas se rom met, for tal te læ re ren. 
I til legg var hun flink i sport, 
for tel ler Lise om jen ta si.

– Så var hun glad i å syn ge 
og i å ta bil der. Hun had de fle

re tu sen bil der lig
gen de på PCen, sier 
Es pen.

– Hun had de man ge tan ker 
om hva hun had de lyst til å bli. 
Noen gan ger tenk te hun på å 
ta ut dan nel se i mi li tæ ret el ler 
på å bli po li ti. And re gan ger 
tenk te hun på å bli jour na list. 
Hun had de gode ka rak te rer og 
kun ne blitt hva som helst. Se
ne re vil le hun bli sy ke plei er, 
for hun men te hun had de god 
er fa ring med hvor dan sy ke
pleie re bur de job be. 

Vå ren hun fyl te fjor ten år, 
spil te hun imid ler tid fort satt 
fot ball og var med ven ner. Men 
helt uten for var sel falt hun en 
dag om i stu en med spas mer, 
og ble sendt i am bu lan se til 
bar ne av de lin gen på Ul le vål sy
ke hus. Der ble hun lig gen de i 
ti da ger. Det ble tatt fle re prø
ver, og det ble på vist en så kalt 
le sjon, det vil si unor malt vev 
i ho det. Det var mest sann syn
lig en cys te, skal 
le ge ne ha trodd. 
Svuls ter er sjeld
ne. Li ke vel men te 
le ge ne som un

der søk te fjor ten årin gen at det 
var lite sann syn lig at det var 
le sjo nen som for år sa ket pla ge
ne hen nes. En an nen lege sig
na li ser te ME, el ler kro nisk ut
mat tel ses syn drom. ME kan 
skyl des både nev ro lo gis ke og 
psy kis ke fak to rer, kom mer det 
frem i en ar tik kel i Sto re nor
ske lek si kon.

Fant in gen dia gno se
Den gla de jen ta for and ret seg. 
Hun lå syk og treng te plut se lig 
hjelp til både å spi se og til å 
stel le seg. Le ge ne fant li ke vel 
in gen dia gno se. For eld re ne ba 
om at cys ten i Sil jes hode ble 
ut re det, men le ge ne men te at 
det ikke var nød ven dig. De ba 
også om at MEdia gno sen ble 
sjek ket ut. I for tvi lel se ring te 
de to hjem til en lege de viss te 
kun ne mye om ME. 

– Vi ring te til og med på en 
søn dag, sier Es pen. 

Da gen et ter fikk Sil je time 
hos eks per ten, og hun fikk 

en de lig MEdia gno sen. Det ble 
dan net en tverr fag lig grup pe 
be stå en de av lege, so sio nom, 
fy sio te ra peut og for eld re ne 
selv, som sam men skul le hjel
pe jen ta de res på bena igjen. 
Det gikk bra en li ten stund, før 
le gen gikk ut i per mi sjon. Le
gen som kom i hans sted, had
de ikke tro på ME. 

– Han slo fast at «det te er 
psy kia tri», for tel ler Es pen. 

Der med ble Sil je over ført til 
barne og ung doms psy kia tri en.

– Sil je var en jen te som var 
opp tatt av å være or dent lig både 
uten på og inni seg, sier Lise. 

På bil de ne som ble tatt av 
hen ne, er hun all tid vel stelt og 
pent kledd. Hun har gloss på 
lep pe ne og maskara på vip pe
ne. På noen av bil de ne om fav
ner hun ven ner og ven nin ner. 
Hun var så visst ikke en som 
ga blaf fen.

– Du kan ten ke deg hvor dan 
det var for hen ne å spil le fot
ball den ene da gen, for så å bli 
syk og pleie tren gen de den nes

te. Hun ble de pri mert. 
for tel ler Lise.

Og de pre sjo nen ble 

Tekst: Inga Ragnhild Holst  
Foto: Jørn Grønlund
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◂ SIL JES SAK: Dat te ren til 
Es pen Øwre og Lise Jo han
ne sen Øwre tok li vet sitt. Nå 
jobber de for å finne ut hvor
dan det kunne gå så galt, og 
forhindre at andre må opp
leve det de har gått igjennom.

det sto re fo ku set, ikke de fy sis
ke pla ge ne. Li ke vel ka ret Sil je 
seg gjen nom halv an net år på 
vi de re gå en de sko le.

– Hun fikk god hjelp av fle re 
en ga sjer te hel se ar bei de re i 
barne og ung doms psy kia tri en. 
De tok hen ne med seg på kafé 
og på tur, el ler de møt te hjem
me. Det var godt for hen ne, og 
hun had de inn imel lom gode 
da ger. 

Le gal nar ko man
Da Sil je fyl te at ten år i mars 
2010, ble hun reg net som vok
sen. Det be tød at den støt ten 
hun had de hatt i barne og ung
doms psy kia tri en, falt bort. 
Samtidig mis tet mor og far mu
lig he ten til å føl ge med i dat te

rens hel se. Taus hets plik ten kom 
først, slik lo ven kre ver. In nen for 
vok sen psy kia tri en fikk Sil je ny 
be hand ling. For eld re ne for tel ler 
at hun fikk Seroquel og Nozinan, 
som gis til pa si en ter med psy ko
ser og vrang fore stil lin ger. Hun 
fikk Remoron og Cip ra lex mot 
de pre sjon, og be ro li gen de Vival 
og Sob ril mot angst og uro. Det 
ble også gitt Paralgin for te og 
Oxynorm mot smer ter. I til legg 
fikk hun me di sin mot epi lep si. 
Til sam men fikk Sil je 19 til 20 
uli ke me di si ner. Fle re av me di
si ne ne var sterkt va ne dan nen de. 
And re igjen kun ne gi rus ef fekt, 
el ler skul le iføl ge pak nings ved
leg ge ne ikke kom bi ne res med 
and re me di si ner. Hun fikk også 
me di si ner som ikke bør gis til 

unge men nes ker for di de kan 
øke fa ren for selv mord. Samtidig 
had de hun selv mis tet over sik
ten over si tua sjo nen sin. 

– Hun ble en le gal nar ko
man. Hun var ut og inn av psy
kia trisk sy ke hus. For hver gang 
ble hun ver re. Mens hun tid li
ge re var svært emo sjo nell og 
re ager te sterkt når hun hør te 
om el ler snak ket om tris te epi
so der, ble hun nå helt flat. Da 
hun hør te om en venn som 
had de opp levd en ulyk ke, sa 
hun bare «Å, ja», for tel ler Lise.

Før s te selv mords for søk
For di hun ble ver re, ba for eld
re ne le ge ne igjen vur de re om 
pla ge ne skyld tes cys ten. Et ter 
mye på trykk, ble det tatt nye 

bil der. Prø ve sva re ne ble sendt 
feil, for tel ler Es pen og Lise, men 
da bil de ne til slutt duk ket opp 
seks må ne der se ne re, vis te det 
seg at Sil je had de en svulst på 
hjer nen. Fem da ger et ter på ble 
den ope rert bort. Men den var 
så stor at det ikke var mu lig å 
fjer ne alle for gre nin ge ne.

Var det svuls ten som gjor de 
Sil je syk, spør for eld re ne seg?

Nytt års af ten det året had de 
Sil je av talt å møte for eld re ne på 
et nyttårsarrangement hos en 
nabo. I ste det dro hun hjem, før 
hun så im pul sivt løp bar bent til 
en bro. Hun hop pet og lan det 
syv me ter ne den for. Hun over
lev de, men fikk al vor li ge ska der, 
og hav net på Sunn aas sy ke hus 
for re ha bi li te ring. Et ter fire må
ne der med be hand ling der, bar 
det til ba ke til psy kia tri en. Si den 
hun nå had de smer ter som føl
ge av ska de ne et ter hop pet, fikk 
hun til gang på enda fle re me di
si ner. Og nå var hun al vor lig 
hek tet. Til tross for at hun fikk 
skre vet ut pre pa ra ter både hos 
tann le ge og psy kia ter, be gyn te 
hun å søke et ter he ro in. 

– For hen ne ble ru sen som å 
gå inn i en bloms ter eng, for kla
rer for eld re ne. 

Må være ster ke
Selv om hel se per so nel let kjen
te til at Sil je had de be gynt med 
«selv me di si ne ring», for tel ler 
for eld re ne at de ald ri fikk be
skjed om det. 

– Vi ble møtt av en mur av 
taus het. Når vi be søk te hen ne 
på psy kia trisk sy ke hus, åp net 
de døra på gløtt og sa «Vi skal 
se om hun vil ha be søk.» Det 
til tross for at vi jo fak tisk had
de fulgt hen ne dit. På den må
ten opp rett hol der psy kia tri en 
stig ma ti se rin gen av psy kisk 
syke. Hvor for kun ne de ikke si 
«Nå får du be søk, Sil je, la oss 
bake en kake!» og bru ke den 
sy kes res sur ser, slik de gjor de 
på Sunn aas?

I ok to ber 2012 la jen ta seg 
inn på av rus ning. Hun øns ket 
så kalt le ge mid del as si stert re ha
bi li te ring med Su bu tex. 

– Men hel ler ikke det fikk 
Sil je. Hun var jo ikke ned slått 
nok, iføl ge fag per so ner, for tel
ler mo ren.

– Hvor dan klar te dere å stå 
i det te?

– Vi har også en sønn som er 
to år yng re enn Sil je. Det kre

Vi ønsker å hjelpe 
andre mennesker
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Les mer om Sil je
www.siljebenediktestiftelsen.no
www.facebook.com/SiljeBenediktesStiftelsen

«Så sør get vi for at 
be gra vel sen ble så 
vak ker som mu lig, 
det var tross alt 
noe av det sis te vi 
skul le gjø re for vår 
kjæ re dat ter. Vi var 
så lei oss for at vi 
ikke fikk gjort nok 
for hen ne mens 
hun lev de, at vi  
i hvert fall vil le 
gjø re det te.»

In gen kom men
tar fra sy ke hu set

For eld re ne til Sil je Be ne 

dik te har kla get for hol det 

inn for Hel se til sy net. 

Sykehuset ønsker ikke å 

kommentere saken.

SVULST PÅ HJER NEN: – Da Sil je fikk på vist 
en cys te på hjer nen, sa le ge ne at det ikke var 
noe å be kym re seg for. Jeg spur te meg selv 
«Hva hvis det var ditt barn?», sier Lise Jo han
ne sen Øwre. Hun og ek te man nen sto på for 
dat te ren fra hun ble syk som fjor ten åring frem 
til hun døde i fjor høst. 

◂ TAUS HETS PLIKT?  
– Vi må ha litt mind re 
taus hets plikt og litt 
mer åpen het. Hvor dan 
skal vi kun ne hjel pe 
bar na våre når vi ikke 
får vite noe, sier Lise 
Jo han ne sen Øwre. 
Hun og man nen Es
pen Øwre fikk ikke 
vite om de man ge 
uli ke pre pa ra te ne dat
te ren Sil je fikk da hun 
var inn lagt på psy kia
trisk sy ke hus. 

ver at vi er ster ke og hol der oss 
i gang. 

Den sis te da gen
I slut ten av ok to ber 2012 sa Sil
je både til for eld re ne og and re 
at hun vil le prø ve å ta li vet av 
seg ved før s te an led ning. Hun 
var svært ned brutt. Li ke vel fikk 
hun per mi sjon for å dra til un
der vis ning på den vi de re gå en de 
sko len, hvor hun knapt had de 
vært si den sko le start. Hun fikk 
skyss, og det ble av talt at hun 
skul le ta bus sen til ba ke til sy ke
hu set. Men i ste det tok hun inn 
på et ho tell. Med seg had de hun 
både me di si ner og he ro in, og 
inne på ho tell rom met la hun seg 
i ba de ka ret, tok en over do se og 
døde der ale ne. 

– I et ter tid har jeg kjent som 
en slags skjeb nens iro ni at hun 
skul le lyk kes med selv mord 
ak ku rat da jeg for én gangs 
skyld slapp ta ket i fryk ten for 
at det kun ne skje. Jeg trod de 
hun var trygg nå da hun en de
l ig had de fått plass på 
sykehuset.

– Jeg had de egent lig mest 
lyst til bare lig ge i fos ter stil ling 
i sen ga i uke vis. Men sto opp 
hver dag. Dusj et, luf tet hun den, 
hand let mat. Tenk te på søn nen 
vår. At det var en trau me i seg 
selv at søs te ren hans var bor te, 
om ikke også mo ren skul le for
svin ne. Så sør get vi for at be
gra vel sen ble så vak ker som 
mu lig, det var tross alt noe av 
det sis te vi skul le gjø re for vår 
kjæ re dat ter. Vi var så lei oss 
for at vi ikke fikk gjort nok for 
hen ne mens hun lev de, at vi i 
hvert fall vil le gjø re det te. 

Ber om rett fer dig het
For eld re ne kan ikke for stå at 
sy ke hu set lot jen ta dra uten å 
vars le sko len om at hun skul le 

kom me. De har også vans ker 
med å for stå hvor for den sterkt 
sui ci da le jen ta ikke ble meldt 
sav net av sy ke hu set. 

– Det var vi som meld te hen
ne sav net da hun ikke tok te le
fo nen. Mens jeg snak ket med 
po li ti et, fikk de inn en mel ding 
som jeg fikk inn trykk av kun ne 
dreie seg om vår dat ter. De sa 
de skul le rin ge meg når de had
de fått fle re opp lys nin ger. Ikke 
len ge et ter sto en po li ti mann og 
en prest på døra. Først ble jeg 
glad, for jeg tenk te at det kom 
noen for å hjel pe meg. Så gikk 
det opp for meg at én av dem 
had de pre sen tert seg som prest. 
Jeg skjøn te at hun var død. Jeg 
hus ker jeg sa at «nå har hun 
fred». Jeg vil le ikke de skul le gå 
før min mann og vår sønn var 
hjem me, og jeg vil le ikke rin ge 
dem for å gi dem ver dens vers
te be skjed mens de satt på to get 
hjem. Men Es pen skjøn te med 
én gang hva som var skjedd da 
det sto to par frem me de her re
sko i gan gen, sam ti dig som det 
var helt stil le i hu set.

På Sil jes telefonlogg kun ne 
vi se at sy ke hu set had de ringt 
bare to gan ger, den sis te gan
gen i åt te ti den, da hun ikke 
kom hjem. Til oss sa de at de 
ring te utal li ge gan ger. 

De me ner taus hets plik ten 
kan gjø re ska de:

– Hvis de bare had de sagt til 
oss at hun ikke var kom met til
ba ke, kun ne vi ringt el ler sendt 
en sms. Kan skje det bare var 
den lil le sam ta len som kun ne 
ha stop pet hen ne fra å begå 
selv mord?

Det har vært tur bu len te år. 
Lise er nå syk meldt. Es pen har 
en av ta le med job ben om hjem

me kon tor noen da ger når han 
har be hov for det. 

– Jeg har mis tet et barn. Jeg 
må kun ne kla re å mest re hver
da gen igjen før jeg kla rer å gå 
til ba ke igjen i full jobb, sier 
Lise. 

Et ter at Sil je døde, har de fått 
til gang til jour na le ne hen nes. 
Pap pa Es pen har for dy pet seg 
i pre pa rat lis ten og be hand lin
gen. El ler man ge len på be
hand ling, som han kal ler det. 
De me ner Sil je ald ri fikk hjelp 
til å lære seg hvor dan hun 

skul le leve med kro nisk syk
dom. 

– Det ble bare pøst på med 
uli ke me di si ner. Det var som 
om de tes tet ut uli ke pre pa ra
ter. Da vi be stem te oss for å 
lage en stif tel se, ble vi kon tak
tet av man ge men nes ker som 
kun ne for tel le at også de had
de opp levd lig nen de his to ri er. 
Vi øns ker å hjel pe and re men
nes ker. Og vi øns ker rett fer dig
het for Sil je, sier Es pen. – Det 
er det som hol der oss oppe. ◆ 
 hjemmet@egmonthm.no
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