
 
Indstilling Cavlingkomiteen 

 

 

Med en webdokumentar, 11 minutters minidokumentar til TV og en række opfølgende artikler og indslag 

med udgangspunkt i en 25-årig netop udskrevet psykisk sygs drukneulykke i august, er det lykkedes 

redaktør Jamilla Sophie Alvi, fotograf og journalist Pelle Bank og grafiker Kristine Helms fra TV2 

ØSTJYLLAND at sætte de svageste i vores samfund på dagsordenen under dette års regionsvalg og 

kommunalvalg. 

TV2 Østjylland har ingen gravergruppe. 

I stedet har vi dedikerede kollegaer, der hjælper hinanden. Sørger for at Jamilla Sophie Alvi - trods af sin 

rolle som journalistisk indpisker på redaktionen - og Pelle Bank - trods sit job som journalist og fotograf på 

andre opgaver - kunne få tid til at forfølge et fortællende stykke journalistik. Fra første færd ønskede holdet 

bag Jonatan-projektet at lave en webdok og lave indhold til alle medieplatforme ( TV, Instagram, web og 

Facebook) i håb om at rejse en debat, der sjældent er politisk interesse for. 

På TV2ØSTJYLLAND arbejder vi strategisk på at knække koden til, hvordan vi kan skabe væsentligt og 

relevant journalistik til digitale platforme. Kan en historie om en nedbrudt psykiatri noget på sociale 

medier, spurgte vi os selv? 

Jamilla Sophie Alvi og Pelle Bank og Kristine Helms har bevist, at hvis man tager sin fortællerrolle seriøst – 

og arbejder strategisk med formidlingen digitalt, så kan man ramme folk i alle aldersklasser og få både unge 

og politikere til at læse i bund. 

På 4 dage er webdokken blevet læst af 58.000 mennesker. 

  

Journalisterne bag Jonatanprojektet har talt med vidner, venner, politifolk, personale og politikere. 

Psykiatriens budgetter og aktører er blevet endevendt og interviewet. Nogle historier har været 

forudproduceret – mens størstedelen af opfølgningerne, der er så vigtige men ofte drukner, er lavet på 

dagen ved fælles hjælp. 

Det har resulteret i, indtil videre, fire dages journalistisk indhold, der har lagt så meget politisk pres på 

regionens spidskandidater og socialudvalget i Aarhus Kommune, at de nu indrykker sponsorerede 

facebookindlæg med deres løfter for psykiatrien.  

Et helt konkret resultat af dækningen har været, at Region Midt og Aarhus Kommune har besluttet at 

indføre en udskrivnings-koordinator, der skal sikre, at psykisk syge som Jonatan ikke længere udskrives til 

gaden. 

  

Vi håber, at Cavlingkomiteen vil honorere det digitale pionerarbejde, der ligger bag denne serie – samt 

værdsætte den fortællende journalistisk, der stadig i 2017 har en eksistensberettigelse. 

  

Vi ønsker at indstille Jamilla Sophie Alvi, Pelle Bank og Kristine Helms, der har stået i spidsen for 

Jonatanprojektet til årets Cavlingpris. 
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Kollegaer hos TV2ØSTJYLLAND 

  

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/hvorfor-druknede-jonatan 

 


