
Jeg vil gerne indstille Jeppe Helkov, Jens Berg Thomsen og Jesper Gisli for deres dækning af Attendo-

skandalen. 

Ugeaviser er en tynd kop te, der er fyldt med reklamer og pressemeddelelser fra kommunen. Der bliver i 

hvert fald ikke lavet kritiske historier - og slet ikke undersøgende journalistik. Det er en holdning, der 

hersker blandt mange. 

Men på Ugeposten i Gribskov sidder tre journalister, der gør alle de fordomme til skamme. Tre journalister 

der har leveret det bedste stykke journalistik i en ugeavis i mange, mange år, som juryen udtrykte det, da 

Ugeposten vandt guld for årets bedste nyhedshistorie ved Danske Mediers årspris for ugeaviserne. Det er 

en Cavling værdig, sagde juryen.  

I 2013 stod Gribskov Kommune for det største udbud inden for social- og sundhedsområdet i 

danmarkshistorien. Gribskov fik efterfølgende priser for sin fremsynethed – og kommunen blev rost vidt og 

bredt for et flot udbud, hvor det private firma Attendo blev valgt som hovedleverandør. 

Men der gik ikke lang tid, før de første revner i Attendos hjemmesygepleje begyndte at opstå. I sommeren 

2016 skrev Ugeposten de første historier om påbud og problemer med medicinhåndteringen. Et år senere 

tog tingene for alvor fart. 

En 91-årig kvinde døde efter måneders fejlbehandling fra Attendos side. Derefter gravede Ugeposten den 

ene historie efter den anden frem. Historier, der ellers aldrig ville være blevet fortalt. 

Ugeposten kunne blandt andet afsløre:  

- at Attendo havde overfaktureret for 13,4 mio. kr. De havde blandt andet opkrævet penge for pleje 

af borgere, der ikke længere var i live 

- At Attendo bevidst havde forsøgt at snyde Gribskov Kommune ved at sende falske regninger 

- At byrådet allerede i 2015 var blevet advaret om problemerne på området, men ikke havde 

reageret 

- At Gribskov Kommune hemmeligholdt et påbud, Attendo havde fået af den øverste 

sundhedsmyndighed 

- At Gribskov Kommune trods problemerne på området havde belønnet den daværende direktør 

med en klækkelig bonus 

- At ufaglærte i Attendo generelt var blevet sat til at lave opgaver, som kun sygeplejersker og social- 

og sundhedsassistenter måtte udføre 

Og en lang række andre historier. Gennem 93 artikler har Ugeposten afdækket så store problemer på et 

område, hvor Gribskov Kommune ellers blev fremhævet som en foregangskommune, at den øverste 

direktør på området blev fyret. Kommunaldirektøren er væk, kvalitetschefen på ældreområdet er væk, den 

øverste jurist på området er væk – og ingen af de medarbejdere, der sad med udbuddet i 2013, er længere 

ansat i Gribskov Kommune.    

Derudover har Gribskov Kommune fyret Attendo, så de fremover ikke længere skal levere hjemmepleje – 

og Attendo er også blevet frataget hjemmesygeplejen. Her taler vi om kontrakter til et stort tocifret 

millionbeløb.  

Ugeposten har gennem et år leveret undersøgende og kritisk journalistik i absolut topklasse. Men 

Ugepostens arbejde skiller sig alligevel ud i forhold til mange andre redaktioners.  



Mens store dagblade har gravergrupper, der kun beskæftiger sig med den undersøgende journalistik, har 

Ugepostens 2,5 journalister - ved siden af at grave i Attendo-skandalen – skullet lave en avis, der i 

gennemsnit har været på 80 sider om ugen. Skrive butiksnyheder, historier om ferniseringer og spørge 

politikerne ind til, hvorfor en daginstitution nu også skal lukke – og alle de andre historier der skal til for at 

fylde 80 sider uge efter uge.  

Eller som juryformanden ved ugeavisernes årspris, Mette Lyhne udtrykker, det: 

”Ugeposten er gået kritisk, nøgternt og fremragende til en sag. De har lavet et stykke undersøgende 

journalistik, der har krævet tid og kræfter. Tid, som de selv beskriver, de ikke altid har haft. Som de skriver: 

'I en tid, hvor de journalistiske kræfter bliver færre og færre, kræver det mod at turde prioritere de 

historier, der kræver mere end et enkelt opkald'. Ja, det kræver det.” 

Ugeposten er beviset på, at ugeaviser kan lave gedigen journalistik fra øverste hylde. Jeppe Helkov, Jens 

Berg Thomsen og Jesper Gisli har lavet unik lokaljournalistik, der har vakt opsigt på den nationale scene. For 

det fortjener de den ypperste anerkendelse.  
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