Indstilling af Anne Diklev Pallesen, Anders Ejbye-Ernst og Anne Sophie
Flach fra P4 København til årets Cavling-pris for deres afdækning af de
hårdt pressede fødeafdelinger i hovedstadsområdet.
Det vakte i den grad opsigt, da Amanda Høgh i begyndelsen af året stod frem på P4
København og fortalte om sit traumatiske fødselsforløb, hvor hun midt i sine stærke veer blev
sendt med en taxa fra Herlev Hospital til Slagelse Sygehus. Jordmøderne og resten af personalet
på fødeafdelingen i Herlev havde simpelthen for travlt til at tage sig af den 25-årige
førstegangsfødende, og derfor var der ikke andet for dem at gøre end at udstyre hende og
kæresten med en taxabon og så ellers bare håbe på det bedste.
Amanda Høgh var dog bare én ud af mindst 232 kvinder i Region Hovedstaden, der sidste år
blev flyttet til et andet fødested under deres fødsel på grund af travlhed.
Derudover var der flere andre kvinder, som på anden vis oplevede konsekvenserne af et de
hårdt pressede fødeafdelinger i hovedstadsområdet – heriblandt Emilie Kvistbjerg, som fik sit
kejsersnit udsat i flere timer på grund af kø på fødeafdelingen på Riget. Det var tæt på at få
alvorlige konsekvenser for hendes datter, som ifølge journalen blev udsat for ’en helt unødig
risiko for skade, fordi der var for travlt’.
Bag de opsigtsvækkende afsløringer af de stærkt kritisable forhold på de københavnske
fødegange står Anne Diklev Pallesen, Anders Ejbye-Ernst og Anne Sophie Flach fra P4
København.
I en travl nyhedsverden kunne det meget vel have endt som historier, der dominerer
nyhedsbilledet i nogle dage for derefter at forsvinde igen. Men gennem dybereborende og
vedholdende research - og med brug af alle de klassiske journalistiske værktøjer fra aktindsigt til
samtaler med utallige kilder - har de tre journalister formået at afdække systemfejl og afgørende
mangler inden for det, som skulle være en velfungerende samfundsfunktion i et
velfærdssamfund, nemlig fødegangen.
I en lang række velfortalte artikler, radioudsendelser og tv-indslag har de dokumenteret
problemerne på hovedstadens fødegange. Det er journalistik, som trænger ind under huden, og
som gør en helt reel forskel. Og afsløringerne har været så omfattende, at de ansvarlige
politikere ikke alene har erkendt problemerne og de mangler, som Anne Diklev Pallesen, Anne
Sophie Flach og Anders Ejbye-Ernst har afdækket, men også har valgt at reagere på dem.
I Region Hovedstaden vil alle fødende fremover kunne få lov til at blive på hospitalet i op til
to døgn. Derudover har regionsrådspolitikerne afsat millioner af kroner til at komme
problemerne på fødegangene til livs.
Og selvom historierne først og fremmest handler om forholdene i hovedstadsområdet, har de
alligevel vakt opsigt i resten af landet og skabt politisk debat på Christiansborg, hvor
sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er blevet indkaldt til samråd om sagen. Flere partier,

heriblandt De Konservative og SF, har tilmed udarbejdet udspil på fødselsområdet, og
sundhedsministeren har selv lovet, at der i den kommende sundhedsreform vil ske forbedringer
på området.
Historierne om Amanda Høgh, Emilie Kvistbjerg og de mange andre kvinder er journalistik,
når det er allerbedst: Det er konkret, det er bevægende, det er insisterende, og så er det ikke
mindst med til at rette op på de helt åbenlyse problemer, der findes i velfærdssamfundet. Og
derudover viser det med al tydelighed, hvorfor lokaljournalistik er så vigtig for hele Danmark.
Derfor indstilles Anne Diklev Pallesen, Anders Ejbye-Ernst og Anne Sophie Flach til Cavlingprisen 2021.
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Links til et udsnit af artiklerne på dr.dk:
Amanda fik en taxabon midt i veerne: Pressede fødeafdelinger sender fødende kvinder på
langfart
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/amanda-fik-en-taxabon-midt-iveerne-pressede-foedeafdelinger
Internt brev afslører: Lægers oplæring var utilstrækkelig, da to spædbørn døde
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/internt-brev-afsloerer-laegersoplaering-var-utilstraekkelig-da
Marie blev sendt hjem fire timer efter fødslen: Nu vil politikere droppe tidlig hjemsendelse
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/marie-blev-sendt-hjem-fire-timerefter-foedslen-nu-vil
Ikke plads til Asta og Ida: Sårbare børn flyttes fra neonatalafsnit på grund af pladsmangel
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/ikke-plads-til-asta-og-idasaarbare-boern-flyttes-fra
Rekordmangel på jordemødre: Presset på hovedstadens fødegange vokser trods massivt fokus
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/rekordmangel-paa-jordemoedrepresset-paa-hovedstadens

