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Ryd op i råddenskaben 
  
Systematisk svigt og snyd er blevet afsløret i dele af København kommunes hjemmepleje. Det er først og 
fremmest oprørende og dybt forkasteligt, at ældre og svage medborgere er blevet bedraget for den omsorg 
og pleje, de har behov for og krav på. Mage til pligtforsømmelse og hjerteløs holdning skal man lede længe 
efter. Det er ubegribeligt, at en så forrået kultur har kunnet udvikle sig i hjemmeplejen uden at en eller flere 
ledere har grebet ind. Det vidner om et totalt fravær af daglig, synlig ledelse blandt medarbejderne og 
manglende ledelsesmæssig indsigt i den hjælp, som borgerne reelt modtager. Jeg håber inderligt, at 
Københavns kommune snarest rydder op i denne råddenskab, som slet ikke hører hjemme i vort 
samfund. Landet over er der brug for at tænke over, om noget tilsvarende kunne ske hos os. Loven om 
hjælp til ældre medborgere og god og klar. Men det er op til kommunerne at udfylde loven og levere den 
nødvendige pleje og omsorg. Her er god ledelse på ethvert niveau i kommunerne helt afgørende for at 
resultatet står mål med de mange ressourcer, som vi bruger på området. God ledelse er forudsætningen for 
velmotiverede medarbejdere samt skabelse af en sund kultur og god moral på det enkelte plejecenter. Her 
er plejehjemsleder Thyra Frank et lysende eksempel til efterfølgelse for alle. Afslutningsvis vil jeg sende en 
venlig tanke til de tusindvis af dygtige og pligtopfyldende hjemmehjælpere, der passer deres arbejde til ug. 
Dem må vi ikke mistænkeliggøre på grund af denne uhyggelige sag. I stedet skal vi gøre op med de brodne 
kar, der har vist sig uværdige til at arbejde med pleje af andre mennesker.  
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