
Snyd i Region Syd 

Fyens Stiftstidende indstilles for at fastholde det kritiske fokus på Region 

Syddanmark efter afsløringerne, der væltede Carl Holst. Det 
vedholdende gravearbejde har blotlagt magtmisbrug, kammerateri, 

klatten med offentlige midler, ulovlige kontrakter og en syg kultur i 

regionens absolutte topledelse. 

Politiet efterforsker stadig sagen om Carl Holst, efter at Fyens Stiftstidende, Vejle Amts 

Folkeblad og Jydske Vestkysten i fællesskab og samarbejde afslørede hans misbrug af Region 

Syddanmarks ansatte i forbindelse med en valgkampagne, der skaffede ham en plads i 

Folketinget. Men Holst var ikke det eneste alvorlige problem i regionen.  

Rigsrevisionen har i forlængelse af afsløringer i Fyens Stiftstidende igangsat to større 

undersøgelser af sygehuslægernes bibeskæftigelse og af omgangen med chefkontrakter i de 

danske regioner. 

Og i Region Syddanmark har man i løbet af det seneste år fyret sundhedsdirektør Jens Elkjær, 

erklæret ambulanceselskabet Bios konkurs, gået væk fra særligt lukrative chefkontrakter og 

indført langt større kontrol med ledelsen. Alt sammen som en konsekvens af Fyens 

Stiftstidendes journalistik. 

Med et godt lokalt kildenetværk, hemmeligholdte notater og igennem talrige begæringer om 

aktindsigt forblev journalisterne fra Fyens Stiftstidende i sporet efter Holst-sagen. Arbejdet har 

blandt andet ført til følgende afsløringer: 

 En syg kultur på direktionsgangene i Region Syddanmark, der blandt andet kom til 

udtryk i en betændt konflikt mellem den nu tidligere sundhedsdirektør Jens Elkjær og 

den daværende regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, der kostede regionen over en 

million kroner i advokat- og konsulentregninger. 

 At den nuværende sygehusdirektør for Roskilde og Køge Sygehuse og tidligere 

sygehusdirektør i Region Syddanmark, Henrik Villadsen, i en årrække tog op imod 1,5 

millioner skattekroner for meget i sit bijob som hjertelæge, og at sundhedsdirektør Jens 

Elkjær begravede sagen så længe, at den mulige sag om svindel med offentlige midler 

endte med at blive forældet. 

 At samme Henrik Villadsen var med til at ansætte Jens Elkjærs hustru på en ulovlig 

åremålskontrakt, hvor hun var sikret flere hundreder tusinde mere i løn hvert år end 

hendes langt mere erfarne chefkollega og desuden kunne få et gyldent håndtryk på 

700.000 kroner. 

 At hele 10 ud af 12 af regionens åremålskontrakter var ulovlige, fordi regionen ikke 

havde nævnt muligheden for at blive ansat på de lukrative vilkår med et ord i 

opslagene til stillingerne, så man derigennem kunne få flere kvalificerede ansøgere 

udefra. 

 



 At regionen igennem længere tid valgte at se igennem fingre med massive huller i 

vagtplanen hos ambulanceselskabet Bios og i december 2015 betalte 31.600.000 

kroner for meget til virksomheden, der på det tidspunkt var på randen af konkurs. 

 At regionen mistede så meget kontrol med planerne for byggeriet af Nyt OUH, at 

budgettet for det nye supersygehus pludseligt skred med 1,3 milliarder kroner. 

 Og at regionen på trods af de mange sager i 2015 kom frem til, at topdirektørerne på 

resultatløn alligevel skulle have deres fulde bonus udbetalt. 

Journalisterne bag kulegravningen af Region Syddanmark har med Holst-sagen og ikke mindst 

med alle de sager, der fulgte efter, givet borgerne et sjældent set indblik i en syg kultur i en 

offentlig topledelse, der administrerer et budget på 25 milliarder kroner. 

Det fortjener anerkendelse. 

Fyens Stiftstidende indstiller derfor journalisterne Jonas Ancher Nyeng, Jakob Herskind, Tore 
Bønke Jeppesen, Kasper Løvkvist og Lars Krejberg til årets Cavlingpris.  
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