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Afsløring eller tilsløring
Skjult kamera: På Strandvænget i Nyborg afslørede skjult kamera, at fire plejere svigtede de
udviklingshæmmede beboere. Men kan skjult kamera forhindre fejl, skandaler og uheld? Nej, mener
institutionens tidligere forstander, der blev fyret efter episoden. Tværtimod kan skjult kamera ende med at
gøre problemerne større.

Tv-billederne var grumsede, som skjulte optagelser ofte er det, men lyden gik klart igennem, og da 
rulleteksterne gled over skærmen den aften i februar sidste år, kendte alle danskere institutionen
Strandvænget i Nyborg.

Tilbage stod - mejslet ind i bevidstheden - billeder fra en institution med et tilsyneladende totalt fravær af
menneskelig omsorg over for de udviklingshæmmede beboere og - kunne man slutte sig til - en inkompetent
ledelse, der ikke havde grebet ind.

Det var, hvad billederne viste.

Men hvad nu, hvis der også var et slags parallelt univers, som offentligheden aldrig fik indblik i. Et univers,
hvor intern modstand og svigtende mod afbrød nødvendige forandringer, som ledelsen allerede var i gang
med?

Og hvad nu, hvis det skjulte kamera, der blev brugt for at afsløre forholdene, i virkeligheden gør det endnu
vanskeligere at forhindre de selvsamme forhold? 

Ét år er gået, siden Dorrit West blev fyret som forstander på Strandvænget. 

I aften kan hun på sit tv se en ny udsendelse, hvor der vises skjulte optagelser. Udsendelsen er produceret af
det samme selskab, som stod bag udsendelsen fra Strandvænget, og denne gang har det skjulte kamera
været brugt på et plejehjem i København.

Dorrit West er stærkt kritisk over for det skjulte kamera. Ikke for at skjule episoder som på Strandvænget.
Men for at forhindre dem. 

For pointen er ifølge Dorrit West, at det skjulte kamera i stedet for at sikre åbenhed og bedre forhold skaber
utryghed, mistillid og reducerer det rum, som en ledelse skal bruge til at sikre den nødvendige forandring.

»Det, vi så, skete virkelig. Men ingen organisation kan holde til skjulte optagelser, som er løsrevne fra tid og
sted, bliver fremstillet som hele sandheden. Skjult kamera bliver et koncentrat, der får tingene til at fremstå
dårligere, end de er. Kort forinden en scene, der blev vist på tv, havde pågældende medarbejder nusset
beboerens fødder. Det skjulte kamera ændrer ikke noget og slet ikke fejl. Det skaber kun fornyet frygt for at
blive opdaget i at begå en fejl,« siger Dorrit West, der nu for første gang fortæller, hvad hun mener, man kan
lære af sagen fra Strandvænget.

Kendte til problemer

Men hvad var det, der skete på Strandvænget? Hvorfor endte billeder fra afdeling 17 på landsdækkende tv, og
hvis institutionens ledelse vidste, at forholdene på afdelingen var kritisable, hvorfor forhindrede man dem så
ikke?

»Det var mit ansvar at vide, hvad der foregik på afdelingerne. Det er klart, at benægter en leder, at der sker
fejl, og et skjult kamera derefter viser, at der sker fejl, har lederen et problem. Men jeg vidste, at der var 
problemer. Vi sagde det åbent, og vi gjorde noget ved det,« siger Dorrit West.

Da tv-holdet fortalte hende om, hvad deres optagelser viste, bad hun derfor om lov til at se nærmere på
billederne, så hun kunne handle, men det blev afvist. Dermed kom der til at gå mere end tre måneder fra den
sidste optagelse, til ledelsen på Strandvænget fik dem at se.

»Hvis journalisterne kendte til overgreb, som jeg ikke kendte til, ville jeg naturligvis gerne vide det. Nu blev det
i stedet til en udsendelse om forhold, der var engang,« siger Dorrit West, der var blevet ansat i 2005 netop til



jp.dk - Print-version: Afsløring eller tilsløring http://jp.dk/morgenavisen/indblik/article1259968.ece?service=print...

2 af 3 24-02-2008 20:46

at føre Strandvænget gennem en forandring mod forbedring.

Der var blevet lavet om i vagtplanerne, så man fik mere ud af arbejdskraften, der blev fundet nye måder at
uddelegere opgaver på, så man ikke behøvede at mødes alle mand, hver gang der skulle træffes en
beslutning. Alt sammen for at frigøre ressourcer til det direkte samvær med brugerne.

For den offentlige sektor kan nemlig levere varen, understreger Dorrit West.

»Der er behov for, at nogen tør sige højt, at man kan få mere for de samme penge. Det kræver til gengæld, at
man tør sige, at der ikke nødvendigvis skal være fire mand på arbejde, når de fleste beboere er i dagcenter.
Det kræver, at man tør tænke nyt. På Strandvænget ansatte vi f.eks. ergoterapeuter for at aflaste det øvrige
personale, og jeg så gerne, at der også blev ansat flere sygeplejersker til at tage sig af medicineringen: Det
gør medicineringen mere sikker og tager mindre tid, som kan frigøres til den direkte omsorg og pædagogisk
aktivitet. Men det bliver let til en magtkamp mellem faginteresser, og her er det en forudsætning, at ledelsen
får rum til at gennemføre et opgør med vanetænkningen,« siger hun.

For at have råd til at gennemføre forandringerne blev der vedtaget en plan, der frigjorde to procent af budgettet.
»Amtet skulle nedlægges, og en del af opsparingen blev inddraget. I dag ærgrer det mig, at jeg ikke sagde fra
dengang. For da sagen rullede, var der pludselig pårørende og politikere, der kunne pege fingre og sige: Se,
hun skærer ned, mens forholdene er så forfærdelige. Men politikerne kendte prioriteringen og havde
accepteret den, og internt havde samarbejdsudvalget godkendt, at vi sparede for at finde ressourcer til at 
forandre og forbedre,« siger den tidligere forstander.

Følte sig svigtet

Hendes pointe er, at metoder som skjult kamera - og frygten for det - gør modet til at handle mindre: I alle
organisationer vil der være episoder, der ikke egner sig til offentliggørelse eller tiltag, som ikke virker første
gang. 

»Dansk Håndbold Forbund kunne have fyret Ulrik Wilbech, fordi holdet tabte til Norge i den første kamp ved
EM. Det gjorde man ikke, fordi man havde tillid til chefen. Han fik rum til ledelse og skabte resultater, men 
det havde han aldrig fået mulighed for, hvis han var blevet fyret,« påpeger Dorrit West, der som forstander
langt fra havde samme betingelser som håndboldlandstræneren.

»Tænk engang, hvis jeg som forstander havde kunnet sætte det hold, jeg ønskede og havde kunnet honorere
dem som fortjent? Men jeg havde hverken kompetencen til at afskedige folk eller ressourcer til at belønne de
medarbejdere, der gjorde en forskel,« siger hun.

I stedet blev hun afskediget. Selv sammenligner hun fyringen med at blive sat fra bestillingen midt i en vigtig 
turnering: Hun følte sig svigtet af ledelsen i Region Syddanmark midt i at være i gang med at løse en opgave,
som både hun og den øverste ledelse vidste var enorm. 

Forstanderen blev efterladt som skibbruden ved det første bølgeskvulp.

»Jeg kan ikke lade være at tænke på, hvorfor mon tv-holdet fandt på, at det var Strandvænget, der skulle
undersøges? Personligt tror jeg, at det var, fordi nogle var utilfredse med forandringerne, og den utilfredshed er
blevet hørt uden for huset. Så i stedet for at vende pilene indad, har de peget på mig som årsagen til, at
tingene ikke kørte, som de skulle. For det var mig, der ville forandre deres hverdag og gøre op med en
personalekultur, der på nogle områder var forstenet,« siger Dorrit West.

Modstand mod forandring

Den interne modstand mod forandring og mod Dorrit West var i begyndelsen stor, men tog efterhånden af, og
i samarbejdsudvalget var der opbakning til processen. Men da sagen begyndte at rulle, dukkede modstanden 
op igen, husker Dorrit West: »En af medarbejderne siger, at det må være mig, der har fået det kamerahold
ind, så det kunne vise, hvor dårligt her var, så jeg kunne komme igennem med mine ideer til forandring. Det
var langt ude,« husker hun.
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Efter sagen og fritstillelsen har hun ikke kunne finde nyt job. Internettet nærmest flyder med blogs og
hjemmesider, hvor hun gøres til eneansvarlig for hændelserne på Strandvænget.

Internettet bliver på den måde en kringlet parallel til sagen fra Nyborg: Når først noget er ude i offentligheden,
er billedet næsten umuligt at ændre og får potentielle arbejdsgivere til at vælge lederemner fra, der uforvarent
kan agere trojansk hest for et skjult kamera.

»Jeg vidste, at det ville blive et hårdt slid at rette op på det image, jeg havde fået ved at stå frem på vegne af
Strandvænget. Men jeg må sige, at jeg er forundret over, at jeg ikke kan få en fair chance et andet sted.
Trænere i sportens verden skiftes jævnligt ud og får job andre steder. Men siden de skjulte optagelser er det,
som om at alle tror, at der følger et skjult kamera med, hvis de ansætter mig,« siger Dorrit West.

Hun mener stadig ikke, at skjult kamera kan bruges til at rette fejl, men at idealet er, at alle skal kunne tåle
skjult kamera.

»Der er mange kompetente ledere og medarbejdere i det offentlige, der kan være med til at forhindre scener,
som dem vi så fra Strandvænget. Men det kræver ledelsesrum, og at man har mod og handlekraft.«

Af HENRIK VINTHER OLESEN
Offentliggjort 10.02.08 kl. 03:00
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BLÅ BOG

DORRIT WEST

– Uddannet sygeplejerske 1980 med diplom i sygepleje (1994).

– Master i Public Management, Syddansk Universitet (2000) og master i Konfliktmægling,
Københavns Universitet (2004).

– I 2007 fyret som leder af Region Syddanmarks institution Strandvænget i Nyborg efter tv-
udsendelse om forholdene på stedet.

– Dorrit West har ikke haft fast arbejde siden sagen, bor i dag i Århus og driver egen
konsulentvirksomhed.

2005-2007, institutionsleder, Region Syddanmark

2004-2005, konsulent, Sønderjyllands Amt

2002-2003, vicedirektør, Københavns Kommune

1998-2002, forvaltningschef, Tommerup Kommune

1997-1998, socialchef, Tommerup Kommune

1996-1997, projektleder, Tommerup Kommune

1995-1996, leder af hjemmeplejen, Tommerup Kommune

1994-1995, souschef, Årslev Kommune

1980-1993, hjemmesygeplejerske, Odense Kommune

1978-1980, sygeplejeassistent, Odense Sygehus

STRANDVÆNGET

– En journalist fik i perioden august til oktober 2006 arbejde som vikar på institutionen
Strandvænget i Nyborg, der er hjem for omkring 160 voksne udviklingshæmmede.

– Journalisten optager med skjult kamera hverdagen på afdeling 17, hvor nogle af de mest
plejekrævende beboere bor.

– Optagelserne viser bl.a. personale, der bruger voldsomt sprog over for beboerne, døre, der mod
reglerne låses, beboere, der ligger i sengen op på formiddagen, mens personalet drikker kaffe. Fire
ansatte fjernes straks fra deres arbejde: tre sygemeldes og en fritages for tjeneste. Siden fritstilles
forstander Dorrit West.



– Efter udsendelsen afleverer institutionens leder en redegørelse til Region Syddanmark, der ejer
institutionen: Forholdene er ikke længere, som tv-udsendelsen beskriver, tingene går i den rigtige
retning, og bl.a. er sygefraværet blevet reduceret med en tredjedel.

– Efter udsendelsen må institutionen afsætte ekstra ressourcer til at håndtere presset udefra. Bl.a.
bliver dele af personalet truet, hvilket politianmeldes.

– Regionens sundhedsdirektør overvejer at indbringe selskabet bag udsendelsen til Pressenævnet for
brug af skjult kamera, hvilket den øverste politiske chef dog afviser.

– Samtidig viser et såkaldt skærpet tilsyn, at nogle beboerne i månedsvis har levet med afføring på
gulve og vægge, hvorfor der er tilført ekstra ressourcer til rengøring.

– I sommeren 2007 offentliggør regionen en rapport, der viser, at det vil koste op mod 250 mio. kr.
at renovere Strandvænget, så den fremstår som et moderne tilbud til udviklingshæmmede.


