
Hermed indstilles Emil Eusebius Olhoff-Jakobsen, P1 Dokumentar til Cavlingprisen 2016 for 

udsendelserne “Når lægen gør fortræd” og “Sexkrænkeren i hjemmeplejen”         

  

Det er vigtigt, at vi kan stole på de mennesker, der skal tage sig af de allersvageste i samfundet, 

dem der brug for pleje. Det har Emil Eusebius Olhoff-Jakobsen desværre påvist, at man ikke altid 

kan.    

  

De to dokumentarudsendelser afslører, hvordan læger og plejepersonale forgriber sig på deres 

patienter til trods for gentagne indberetninger, advarsler og endda anmeldelser. Alt sammen går 

myndighedernes næse forbi, fordi systemet er sat forkert op. 

  

Dokumentaren afslører huller i lovgivningen og viser, hvordan gentagne fejl i systemet har betydet 

at en række læger og andet sundhedspersonale har kunne fortsætte deres sexkrænkelser, selv 

efter de én gang var blevet dømt for det.                                                         

 

I dokumentaren ”Når lægen gør fortræd” afslører Emil Eusebius Olhoff-Jakobsen, hvordan læger 

og der begår overgreb på patienter, kan gøre det igen og igen uden at blive stoppet. 

Dokumentaren afslører, hvordan politiet gentagne gange har brudt reglerne i forhold til at 

orientere Rigsadvokaten og Styrelsen for Patientsikkerhed når en læge én gang bliver dømt for 

sexuelle overgreb.. Dette har betydet, at læger, der blev dømt for seksuelt misbrug, ikke mistede 

deres lægelige autorisation, og derfor kunne fortsætte deres seksuelle misbrug af patienterne. 

Ved hjælp af en række aktindsigter i både Danmark og udlandet dokumenterer Emil Eusebius 

Olhoff-Jakobsen i udsendelsen ”Sexkrænkeren i hjemmeplejen” huller i lovgivningen, der betyder, 

at nogen af samfundets mest udsatte borgere, der dagligt skal have hjælp af plejepersonale, også 

risikerer at ende i hænderne på tidligere dømte sexkrænkere.  

 

Dokumentaren afdækker samtidig, hvordan kravene til plejepersonalets straffeattester er så 

lempelige, at tidligere sexkrænkere let igen kan blive sat til at passe på nogen af samfundets mest 

udsatte borgere.  

 

Dokumentarens afsløringer er første gang Styrelsen for Patientsikkerhed hører om den 

sexkrænkende SoSu-assistent – og dette udstiller til fulde det problem, som dokumentaren 

afslører. 

  

Gennem dokumentaren afdækker Emil Eusebius Olhoff-Jakobsen systematisk hullerne i systemet 

og viser, hvordan sagerne nemt kunne være forhindret.   

 

Efter P1 Dokumentars afsløringer erkendte Politiet at det overså afgørende oplysninger, der kunne 

have betydet, at en række af de seksuelle krænkelser kunne være undgået. Den sexkrænkende 

sosu-assistent fik efterfølgende frataget sin autorisation og Justistministeren undersøger nu 

reglerne for straffeattester i sundhedssystemet. 
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