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Dette stykke journalistik er et klasseeksempel på, hvad der sker, når en reporter insisterer
på, at der altid er mere i en sag.
Historien tog sin begyndelse i en aktindsigt omhandlende et dødsfald på bostedet
Fangelvej i Odense. Her var en 50-årig beboer død som følge af overmedicinering. En
sag, der kostede tre medarbejdere jobbet.
Men reporter Allan Spangsberg gravede videre, for hvordan kunne døsfaldet koste tre
medarbejdere jobbet, mens hele ledelsen blev frifundet? Der var tydeligvis tale om
forældede medicininstrukser, som skulle have været opdateret for længst.
Gennem grundig research, kildekontakt og aktindsigter kunne TV 2/Fyn og reporter Allan
Spangsberg dokumentere, at der var sendt information ud om forældede medicininstrukser
allerede i 2018, men de eksisterende instrukser blev først fjernet fire dage efter den
kvindelige beboers død.
Historien blev ved med at udfolde sig, og til sidst kunne TV 2/Fyn dokumentere, at tre
chefer havde holdt vigtig viden tilbage og samtidig givet fejlagtige informationer videre til
ældre- og handicapdirektør i Odense, Gitte Østergaard. Dermed var direktøren sendt i
byen med forkerte oplysninger og gav dermed fejlagtig redegørelse til byrådet.
Yderligere viste det sig, at de ledere, der havde fyret medarbejdere på baggrund af
dødsfaldet, også vidste alt om de forældede instrukser. Altså placerede ledelsen skyldes
hos medarbejderne, velvidende, at de selv sad med ansvaret.
Det her en sag, der sagtens kunne være sluttet efter den første historie. Men ved at gå
et spadestik dybere, insistere på at få sandheden frem og utrættelig kræve forklaringer,
løftes historien til et niveau, som allerede er belønnet med 1 pris: nemlig Spadestiksprisen.
Borgere, pårørende, samfundet og ikke mindst de politisk ansvarlige skal kunne stole på
redegørelser over hændelser. Men når topledere lyver og tilbageholder informationer, kan
det få fatale konsekvenser, hvilket denne sag på fortrinlig vis dokumenterer.
Historien blev udfoldet både som klassiske nyhedsindslag på TV og som grundig digital
dækning på tv2fyn.dk
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