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TEMA
OVERVÅGNING 
Mange ansatte i pleje sektoren 
har oplevet konflikter med  
pårørende til de borgere, de 
passer på. I nogle tilfælde  
udvikler den ulykkelige sag sig 
til en næsten uløselig konflikt. 

I fem år voksede en konflikt mellem en gruppe medarbejdere 
i hjemmeplejen og ægtefællen til en handicappet kvinde. Det 
kulminerede, da han i foråret installerede videoovervågning, 
og de ansatte derfor nægtede at komme i ægteparrets hjem. 
”Pludselig blev det legalt at sige højt, hvordan vi har haft det,” 
siger en medarbejder. Her kortlægger vi den usædvanlige og 
ulykkelige sag, der endte i Arbejdsretten.

HER GIK 
GRÆNSEN 
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T E M A     O V E R V Å G N I N G

idt i april havde en flok med
arbejdere fra Områdekontor 
Bramdrupdam i Kolding Kom

mune fået nok. Flere års chikane fra 
ægtefællen til en delvist lam kvinde, 
der er visiteret til otte daglige besøg  
af hjemmeplejen, kulminerede, da  
han monterede tre videokameraer,  
så de plejeansatte kunne overvåges.

”Nu vil vi ikke mere. Vi bliver syge  
af at komme i det hjem,” lød deres svar.

Kommunen betragtede den reakti
on som en arbejdsnedlæggelse og trak 
FOA i Arbejdsretten, hvor sagen blev 
behandlet 18. juni efter Fagbladet FOAs 
deadline. 

Dommen offentliggøres senere på 
sommeren, men uanset hvordan den 
falder ud, handler historien fra Bram
drupdam om meget mere end en faglig 
konflikt og videoovervågning. 

Flere får supervision
Det er blandt meget andet også en hi
storie, der handler om at sætte græn
ser. Som en af de ansatte formulerer 
det, så turde hun pludselig også sige 
fra, da andre kolleger gjorde det.

”Pludselig blev det legalt at sige højt, 
hvordan jeg har haft det,” sagde hun, 
da Fagbladet FOA mødte 15 medarbej
dere fra hjemmeplejen.

Halvdelen af dem har gennem årene 
deltaget i plejen af den pågældende kvin
de. De øvrige støtter kollegerne efter at 

have lagt øre til alle de gener, de har op
levet. Flere af dem får stadig supervision, 
og en enkelt er sygemeldt og skal tage 
en dyb indånding, før hun kan fortælle 
om sine oplevelser med manden:

”Han siger, at vi er forfærdelige men
nesker. Det bliver man syg af. Jeg er syg 
nu. Jeg kan ikke mere,” siger hun.

Vi fandt os i det
Flere af dem har oplevet konflikter 
med pårørende i deres arbejde. Men 
aldrig af den karakter, der er tale om 
her. De har løbende indviet deres ar
bejdsplads i problemerne og har også 
selv forsøgt at bidrage til en løsning.

”Vi har fundet os i det og forsøgt at 
løse problemerne, fordi vi ønsker at 
gøre vores bedste og give kvinden den 
hjælp, hun har brug for. Hun er skøn, 
det er kun ægtefællen, der skaber pro
blemer,” siger en medarbejder, der er 
kommet i hjemmet i alle de fem år, 
kvinden har modtaget hjemmehjælp.

Samtidig føler de også med manden 
og ville ønske, han havde fået hjælp. 
Deres oplevelse er, at han ikke har ac
cepteret, at hans kone er blevet syg.

”Men ligegyldigt hvor meget vi gør, 
så finder han hele tiden på nye ankla
ger og problemer.” 

Nu stopper legen altså
De tre videokameraer blev den berømte 
dråbe, der fik bægeret til at flyde over. 

Det var – som de fortæller – ”hamren
de ubehageligt at opdage”. De fornem
mede, at der kun lå ’onde hensigter’ 
bag overvågningen.

”Man kunne se på folk, hvordan de 
stivnede, da de hørte om det,” siger én.

”Det var så lusket. Jeg stoler ikke på, 
hvad han vil bruge optagelserne til,” 
supplerer en kollega.

Efter nogle uger fandt medarbejder
ne ud af, at ægtefællen havde sendt  
en videosekvens til politiet og  anmeldt 
en medarbejder på optagelsen for om
sorgssvigt. Senere blev de orienteret 
om, at anmeldelsen var trukket tilba
ge. De formoder, at det skete, fordi 
der ikke var hold i den.

”Men det var ligesom det, der fik os 
til at sige, at nu stopper legen altså,”  
siger en medarbejder.

Efterfølgende bad de ansatte kom
munen om at sørge for, at videoover
vågningen blev fjernet. Det skete ikke. 
Og derfor meddelte de kollektivt, at de 
ikke længere ville arbejde i hjemmet 
på de betingelser.

”Det er første gang, at vi står sam
men på den her måde og bakker hin
anden op. Jeg havde frygtet, at det  
aldrig var sket. Nu er jeg glad for, at vi 
tog beslutningen. Det viser, at vi tager 
ansvar for vores eget helbred. Men vi 
burde have sagt stop lang tid før.” H

M

Februar
Ægtefællen opsætter  
tre videokameraer. En  
sekvens bliver senere 
brugt i en politianmel
delse af en medarbejder.

April
De ansatte kontakter 
FOA og beder kommunen 
sørge for, at videoover
vågningen stopper.

Kommunen vurderer, at 
den ikke kan tvinge ægte
fællen til at fjerne kamera
erne. Efterfølgende med

deler medarbejderne, at 
de ikke længere kan ud
føre arbejde i hjemmet.

Kommunen trækker  
FOA i Arbejdsretten.

Privat plejefirma overtager 
opgaven i hjemmet.

Maj
Arbejdstilsynet undersøger 
arbejdsforholdene.

Juni
Arbejdsretten behandler 
sagen medio juni og op
tager den til dom. Det er 
uvist, hvornår dommen 
offentliggøres.

FØLG SAGEN

Både de plejeansatte og ægte
parret optræder anonymt i  
artiklerne. Fagbladet FOA  
kender identiteten på alle.

Læs mere 
fagbladetfoa.dk/overvaagning

TIDSLINJE 2016-2021 2021

Kvinde visiteres til otte 
daglige besøg af hjemme
plejen. Konfliktniveauet 
optrappes. Jævnlig kon
takt mellem medarbej
dere og arbejdsgiver samt 
kommune og borger.
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TRE EKSEMPLER  
PÅ CHIKANE 

 ∫ Ifølge de plejeansatte låste 
ægtefællen en medarbejder 
inde, fordi han mente, hun 
kom for sent – efter at han 
selv havde aflyst besøget, 
hvilket han dog fortrød. 

 ∫ Han meddelte en vagtplan
lægger, at han ville ’stripse’ 
en navngiven medarbejder 
til en stol, hvis hun viste sig 
i hjemmet igen.

 ∫ Han anklagede medarbej
derne for at være skyld i 
hustruens krampeanfald, 
hvis de ikke gav hans kone 
medicin på helt præcise 
klokkeslæt. 
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T E M A    O V E R V Å G N I N G

Som direktør for Se-
nior-, Sundhed- og  
Fritidsområdet i Kol-
ding Kommune ville 
Annette Lund i bag-
klogskabens klare  
lys have ønsket, at  
hun havde handlet 
 tidligere i sagen om 
den gruppe medarbej-

dere i hjemmeplejen, der sagde fra og nægtede at 
komme hos den plejekrævende kvinde.

”Jeg forstod ikke, at det var kommet hertil, for  
så ville jeg have handlet før,” siger Annette Lund, 
der bruger ord som ”et reelt dilemma” og ”en fast-
låst situation” om sagen:

”Som ledere og chefer skal vi være helt vildt opta-
gede af vores medarbejdere og deres arbejdsmiljø, 
men vi skal også være optagede af, at borgeren får 
den rette og den kompetente hjælp.”

Kommunen deler ikke de ansattes opfattelse af, at 
ægtefællen undervejs har fået for lang snor. Annette 
Lund hæfter sig ved, at der har været regelmæssig 
dialog med manden. I perioder har det virket, og  
hun ved, at han har ringet til hjemmeplejens leder  
og været ked af, at han havde skældt ansatte ud.

”Vi skulle have brugt de lidt kraftigere virkemidler 
som for eksempel supervision noget før, og vi skulle 
tidligere i processen have bedt ham om at skrive sine 
klager ned og tage dem med chefen i stedet for med 
den enkelte medarbejder,” siger Annette Lund.

Hun har lovet politikerne i Kolding at komme med 
en række bud på, hvordan man sikrer medarbejderne 
bedre i den slags betændte sager. Nogle af de idéer 
vil forvaltningsdirektøren drøfte med FOA Kolding. H

S E N I O R-  O G  S U N D H E D S D I R E K TØ R E N :

ET REELT 
DILEMMA

”Jeg synes ikke selv, 
jeg er gået over  
stregen.”

Sådan siger ægte-
fællen til den delvist 
lamme kvinde om   
de anklager, de pleje-
ansatte retter mod 
ham for chikaner og 
trusler. Han afviser 

kritikken og siger i stedet, at de ansatte ifølge hans 
opfattelse ikke har været dygtige nok.

Samtidig har han det ikke specielt godt med, at 
en af de ansatte er knækket sammen og er blevet 
sygemeldt.

”Det er da sørgeligt. Og jeg vil gerne tage en 
snak med den medarbejder, der er blevet syg, for 
det er ikke meningen, at nogen skal blive syge af  
at være her.”

Ifølge medarbejderne kulminerede konflikten,  
da ægtefællen monterede videoudstyr i hjemmet  
– og kommunen ikke kunne finde lovhjemmel til at  
få kameraerne fjernet. 

Ifølge ægtefællen skete det ikke ud fra et ønske 
om at overvåge de ansatte, men fordi, der var for-
svundet parfume og smykker fra hjemmet. Og han 
kunne ikke tro andet, siger han, end at det var en af 
de plejeansatte. I hans verden var der altså tale om 
en form for tyverisikring. 

Alligevel brugte han en videosekvens til at  
politianmelde en medarbejder for omsorgssvigt. 
Han trak dog anmeldelsen tilbage:

”Jeg ville ikke ramme hjemmehjælperen,” siger  
han og forklarer, at politianmeldelsen var for  
at råbe ledelsen op. H
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Alle lider. Medarbejderne,  
lederen, borgeren.
Psykolog Dorthe Birkmose er 
ikke overrasket over sagen fra 
Kolding: ”Vi har skabt betin-
gelser for alvorlige konflikter.”

Det er formentlig startet med en en
kelt hændelse. En uopmærksomhed, 
plejepersonalet ikke lagde mærke til 
dengang og ikke kan huske i dag. Men 
den gav et sug i maven hos ægtefællen 
til den plejekrævende borger. 

”Det har vakt en spirende mistro, 
der bliver bekræftet hver gang, der 
sker det, ægtefællen oplever som end
nu en fejl. Om det er at komme to mi
nutter for sent eller glemme at tage 
skoene af, så bliver det en bekræftelse 
af, at personalet ikke er til at stole på,” 
siger Dorthe Birkmose, der er psyko

log og har beskæftiget sig med ældre
plejen i 15 år og oplever flere og hårde
re konflikter. 

Hun kender ikke de præcise detaljer 
i sagen fra Kolding. Men en sag af den 
type overrasker hende ikke. 

”Målstyringen og det minuttyranni, 
der i årevis har hersket i hjemmeple
jen, har skabt betingelserne for alvor
lige konflikter mellem professionelle, 
pårørende og borgere. Jeg ser det i alle 
kommuner, på alle arbejdspladser,” si
ger Dorthe Birkmose og peger på kon
sekvensen i sager af den karakter:

”Medarbejderne lider. Hvis ikke de 
er sygemeldte, så er de på vej til at bli
ve det, fordi det er blevet utrygt at pas
se deres arbejde. Lederen lider. Hun 
ved, at der er en borger, der ikke får 

hjælp, og at medarbejderne mistrives. 
Og den pårørende og borgeren lider. 
Deres liv ligger i ruiner, da de ikke kan 
få den hjælp, som de har brug for.”

De stærke relationer
Fejl vil ske. De kan ikke undgås, siger 
Dorthe Birkmose. Men de fejl, de pro
fessionelle begår, får forskellige betyd
ninger.  

”Betydningen afhænger af det, vi kal
der ’udviklende mikroøjeblikke’, som er 
relationens byggesten. Det er et mikro
øjeblik, når et menneske tænker: ’åh, 
det havde du ikke behøvet’. Hvor vi gri
ner af noget sammen, serverer en kop 
kaffe, lytter med en særlig intensitet 
 eller tager os den tid, vi ikke har. Ved at 
gøre noget, vi ikke behøver at gøre, aner
kender vi det andet menneskes værd og 
gør os fortjent til andres tillid. Er der nok 
udviklende mikroøjeblikke, bliver rela
tionen så stærk, at der er plads til fejl.”

Her ligger den egentlige konflikt
håndtering. For når relationen er byg
get op af udviklende mikroøjeblikke,   
kan relationen bære fejlen, mener 
 Dorthe Birkmose.

”Målstyring i ældreplejen modar
bejder de udviklende mikroøjeblikke. 
Medarbejderne bliver målt og måler 
sig selv på det synlige arbejde og ikke 
det vigtige arbejde.”

Det vigtige arbejde er relationsdan
nelsen, lyder det utvetydigt fra Dorthe 
Birkmose. At medarbejderen har tid og 
mentalt overskud til at gøre sig fortjent 
til borgeres og pårørendes tillid. At der 
er opbakning og faglig ledelse. Og at le
delsen har de betingelser, der muliggør, 
at lederen kan gøre sig fortjent til med
arbejdernes tillid. H


