Indstilling til Cavlingprisen 2021

København d. 1. november 2021

Amanda er udmattet og i store smerter, da pladsmangel betyder, at hun ni timer inde i sin fødsel bliver sat
på en taxa fra Herlev til Slagelse Hospital.
Emilies ellers udramatiske kejsersnit bliver pga. travlhed udsat så længe, at det ender i en akut og livsfarlig
situation.
Victoria må pga. mangel på jordemødre vente timevis i fødemodtagelsen, hvor hun når at kaste op af
smerte, inden hun 15 minutter før sit barn kommer til verdenen endelig blev tildelt en fødestue og en
jordemoder.
I DR P4 Københavns serie om de yderst kritisable forhold på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden
fortæller Amanda, Emilie og Victoria sammen med Sabrina, Camilla, Natja, Malika, Maria, Malene og mange
andre kvinder, hvad de oplevede under deres fødsel – oplevelser som vi normalt ikke forbinder med vores
velfærdssamfund.
Bag historierne står journalisterne Anne Diklev Pallesen, Anne Sophie Flach og Anders Ejbye‐Ernst. Deres
arbejde er kendetegnet af en forbilledlig grundighed og systematik, hvor journalisterne igennem
aktindsigter, adskillige baggrundsamtaler og vedholdende kildepleje dokumenterer, at Amanda, Emilie og
de andre kvinder langt fra står alene med deres oplevelser.
Men Anne, Anne Sophie og Anders har ikke kun arbejdet med stærke cases og opfølgende aktindsigter som
deres primære redskaber. Ved at analysere overbelægningsdata fra samtlige hospitalsafsnit i Danmark
gennem rådata fra Sundhedsdatastyrelsen har de identificeret, hvor kniven skulle sættes ind.
Den kreative metode viste bl.a. vejen til historien om et presset neonatalafsnit på Hvidovre Hospital, hvor
de læger, der blev tilkaldt, ikke havde de nødvendige kompetencer ifm. med to spædbørns tragiske død.
Det her er ikke en fjern systemhistorie, som ikke rigtigt har noget med dig og mig at gøre. Det her er en
historie, der går helt tæt på et af de tidspunkter i vores liv, hvor vi er allermest sårbare – når deres børn
kommer til verden.
Vores velfærdssamfund har masser af udfordringer, men ingen når op på siden af det svigt, det er, når vi
ikke formår at hjælpe vores nye borgere sikkert ind i denne verden.
Serien har over det seneste år kastet adskillige historier af sig på DRs landsdækkende platforme og særligt i
DR P4 Københavns regionale nyheder og flader.
Og serien har haft effekt:
‐
‐
‐

Regionsrådspolitikerne har afsat 24 millioner kroner til forbedringer på fødselsområdet.
Sundhedsministeren er to gange kaldt i samråd og har lovet forbedring ifm. den kommende
sundhedsreform.
Flere partier er med udgangspunkt i serien kommet med deres egne udspil på området.

Emnets væsentlighed og nærhed samt de tre journalisters vedholdenhed, kreativitet og stærke flermedielle
formidling er hovedårsagerne til, at Anne Diklev Pallesen, Anne Sophie Flach og Anders Ejbye‐Ernst bør
modtage Cavlingprisen 2021.
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