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Medarbejder på nordjysk
bosted politianmeldt for
at slå svært
udviklingshæmmet
beboer
Episoden er, ifølge DR's oplysninger, fanget på videoovervågning.

En medarbejder på Region Nordjyllands store botilbud, Sødisbakke i Mariager, er politianmeldt for at slå en stærkt udviklingshæmmede
beboer. (Foto: Janus Benjamin Jacobsen Gistrup -DR)
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En medarbejder på Region Nordjyllands store botilbud, Sødisbakke i Mariager, er
politianmeldt for at slå en beboer.
Det var under den svært udviklingshæmmede beboers indlæggelse på et hospital på
Sjælland, at den formodede vold fandt sted. Det bekræfter Sydsjællands og LollandFalsters politi, der efterforsker sagen.
Ifølge DR's oplysninger er episoden fanget på
videoovervågning.
Medarbejderen var sendt med fra Sødisbakke som støtte for
beboeren, fortæller konstitueret områdechef på Sødisbakke,
Anette Høg Blach, der beklager sagen:

Det er meget
beklageligt. Vi er alle
meget påvirkede, når
der opstår sådan en
situation omkring
vores borgere.

- Det er meget beklageligt. Vi er alle meget påvirkede, når der
opstår sådan en situation omkring vores borgere, siger hun.
Anette Høg Blach fortæller, at hun på
grund af sin tavshedspligt kan sige
meget lidt om sagen, men oplyser, at
medarbejderen ikke længere er
ansat:

ANETTE HØG BLACH, KONSTITUERET
OMRÅDECHEF PÅ SØDISBAKKE

Sødisbakke
Ifølge DR's oplysninger er den
udviklingshæmmede beboer
fra Sødisbakkes afdeling
Skovbo, der er et bosted for
mennesker med betydelig og
varig nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne.

- Det er klart, at vi tager sådan en
formodet anklage særdeles alvorligt.
Og det betyder selvfølgelig også, at vi handler i sådan en sag.
Og vi har også handlet resolut, da vi fik kendskab til denne her
politianmeldelse, siger hun.

DR har tidligere (i juni) fortalt
om problematiske forhold på
Skovbo og afdelingen Kuben,
blandt andet om ulovlige
indelåsninger af beboere i op
til en time.

Socialtilsynet er orienteret i sagen.

Episode fanget på video
Ifølge DR’s oplysninger er det personalet på det sjællandske
hospital, der har politianmeldt medarbejderen fra Sødisbakke
for at slå den svært udviklingshæmmede beboer. Episoden
skete ifølge DR’s oplysninger, da beboeren lå og hvilede sig i
sin seng. Personalet på det sjællandske hospital opdagede
episoden, da de videoovervågede den udviklingshæmmede
beboer under indlæggelsen.

I maj måned fortalte DR
Nordjylland om bekymrede
pårørende til beboere på
stedet. De pårørende forsøgte
at råbe politikerne op i et
bekymringsbrev til Region
Nordjyllands Socialudvalg,
fordi de var urolige for
beboernes trivsel, blandt
andet fordi de oplevede et
stigende antal af voldelige
episoder, og at deres voksne
børn fik det værre og blev
mere indadvendte. Regionens
Socialudvalg har siden
historierne i DR fået flere
redegørelser vedrørende
situationen på Sødisbakke og
har udtrykt tilfredshed med
den handleplan, der er lavet
for stedet.

DR har været i kontakt med beboerens familie, som er meget
påvirket af sagen. Familien bekræfter forløbet, men ønsker
ikke at udtale sig.
Sydsjællands og Lolland-Falsters politi ønsker ikke at
kommentere på, om der på nuværende tidspunkt er rejst
sigtelse i sagen.

Ledelse bør undersøge omfanget af mulig vold

Men selv om det på nuværende
tidspunkt udelukkende drejer sig om
en mistanke om vold, så bør ledelsen
på Sødisbakke undersøge, om det
kan være sket mere end én gang, at
en medarbejder kan have været
voldelig overfor en beboer. Det
mener lektor i socialret ved Aarhus
Universitet, Eva Naur Jensen, der også har forsket i
magtanvendelser:

Man er forpligtet til at
sørge for at drive et
sted, hvor den her
slags ikke foregår.
EVA NAUR JENSEN, LEKTOR I SOCIALRET VED
AARHUS UNIVERSITET

- Man er nødt til at prøve at undersøge, om der er noget der
tyder på, at det her kan være sket i andre situationer, siger
hun.
Hun mener, at ledelsen på Sødisbakke har pligt til at undersøge omfanget af den
mulige vold:
- Man er forpligtet til at sørge for at drive et sted, hvor den her slags ikke foregår. Og
derfor er man også forpligtet til at prøve i et eller andet omfang at få optrevlet, hvad
der er sket, siger hun.

En trist sag
Både Landsforeningen for udviklingshandicappede, LEV og Epilepsiforeningen mener,
at det er en trist sag:
- Det er både ulykkeligt og uforståeligt, at nogle af de mest
sårbare mennesker i det her land, mennesker med
udviklingshandicap, kan blive udsat for vold af dem, som
faktisk er ansat til at passe på dem. Hvis det er rigtigt, det som
anklagen går på, så er det både uforståeligt og tragisk, siger
landsformanden for LEV, Anni Sørensen.

Ved du noget om sagen,
så kontakt os gerne
Vi hører gerne fra dig, hvis du
ved noget.
Du kan skrive dit input til
journalist Marie Bergmann.

Landsformanden for Epilepsiforeningen, Lone Nørager
Kristensen siger:
- Det her er en meget ulykkelig sag.

Midt- og vestjylland
Nyheder fra dit lokalområde.
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