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København, den 4. november 2017 

 

Indstilling til Cavlingprisen 

Undertegnede indstiller hermed journalisterne Line Gertsen, Laura Marie Sørensen, Astrid 

Fischer, Maiken Steen Frederiksen og Mathias Friis  til Cavlingprisen for redaktionens 

nyhedsserie om Meningitisbehandling og forvaltning af fejl i sundhedssystemet. 

 

I et offentligt drevet sundhedssystem, finansieret af skatteborgerne, stiller vi høje krav til 

sikkerhed transparens og lovlydighed i driften af sundhedssystemet. Pga. fortrolighed i 

sundhedssystemets behandling af borgere er det så meget desto vigtigere, at det afsløres, når 

drift og forvaltning ikke lever op til kravene. 

 

Gennem vedvarende, grundig klassisk undersøgende journalistisk, har de nævnte journalister 

med stærk faglighed, sobert, nøgternt og med stor omsorg afdækket fatale fejl i 

Meningitisbehandlingen, der med overvejende sandsynlighed kostede tre unge mænd livet 

indenfor et år.  

 

Hver af de tre pårørende familier blev tilbageholdt vigtig information eller lovet bedring og 

rettelse af fejl.  

 

Men afdækningen har udstillet sundhedsvæsnets optagethed af at dække over egne fejl og 

eklatant mangel på vilje til at lære af fejlene og sikre, at det ikke sker igen i det 

sundhedssystem, som vi alle er potentielle patienter i.  

 

Gennem blandt andet en omfattende aktindsigt har teamet kunne skildre, hvordan ledere i 

sundhedsvæsnet har sagt ét til de pårørende og noget andet internt i systemet, ’glemt’ vigtige 

dokumenter, og forvrænget afgørende information.  

 

 

Bag afsløringerne ligger mange måneders dybdeborende research med granskning af tusindvis 

af sagsdokumenter, opdyrkning af videnskabelige reaktioner samt involvering af kilder meget 

tæt på forløbene. Og researchen førte til bl.a. afsløring af usandheder leveret fra både politisk, 

ledelses- og driftsmæssig side; kritiske fejl i både drift af sundhedssystemet samt i 

efterfølgende fejlkorrigering – således fx Herlev Hospital har forvrænget kritisk fakta, ’glemt’ 

vigtige dokumenter. 

 

Teamet har leveret nyhederne i form af en dybdegående DR dokumentar om de tre drenges 

død samt opfølgende indslag og nye vinkler på P1, P4, web, Aftenshowet, TVAvisen og 

21Søndag. Emnet har tillige været dagsordensættende i flere perioder i 2017, påvirket 

debatten i øvrige medier i Danmark og har været et diskussionsemne i en hel befolkning. 

 



Deres journalistik har bl.a. medført: 

 

 Ministerundersøgelse / Sundhedsministeriets iværksættelse af analyse af landets 

akutberedskaber og lægevagter 

 Efterfølgende ekstern undersøgelse af Akuttelefonen (1813) 

 At jordemødre ikke længere er vagtsat på Akuttelefonen 

 Region Hovedstadens analyse på Meningitisområdet, der har resulteret i 10 nye 

handleplaner, der er i gang med at blive gennemført.  
 Region Hovedstadens etablering af analyseteam med fokus på kulturen og læring af fejl i 

sundhedsvæsnet 

 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynssager / skærpet tilsyn med mindst 4 læger, en 

hospitalsafdeling og akuttelefonen 1813 

 Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelse af 2 læger i sagen om Mathias 

Baadsgaard-Lund 

 Styrelsen for Patientsikkerheds opsang til landets læger 

 Medicinstudiets underviseres styrkelse af undervisningen i Meningitis 

 Afsløringer af sundhedssystemets interesse i at skjule fejl og dagsordenen om 

sundhedsvæsenet evne til at lære af egne fejl 

 Højnet en hel befolknings vidensniveau omkring den dødelige sygdom Meningitis 

 

Efterfølgende i hvert fald 5 menneskeliv formentligt er reddet som direkte konsekvens af 

medieomtalen. 

 

En mere samfundsrelevant journalistik er svær at få øje på, og holdets afdækning i ’Meningitis-

sagen’ fortjener derfor uden tvivl den fornemste journalistiske anerkendelse. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Jens-Arne Sørensen 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/tema/meningitis 

 


