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Indstilling af journalist Kristian Corfixen til Cavlingprisen 

Sagen om sygeplejersken Christina Aistrup Hansen fra Nykøbing Falster Sygehus, der i dag afsoner 

en fængselsdom på 12 år, har haft store konsekvenser. Som journalist Kristian Corfixen selv påpeger 

i forordet til sin uafrystelige bog ’Sygeplejersken’, ramte drabssagen ikke kun de fire patienter, som 

sygeplejersken blev dømt for at have forsøgt at dræbe:  

”Der er kollegaer på Nykøbing Falster Sygehus, som fortsat kæmper med skyldfølelse over, at de 

ikke reagerede tidligere på deres mistanke. Der sidder pårørende til patienter, der forsvarsløse blev 

en del af en drabssag, mens de lå i seng i det sundhedsvæsen, hvor vi ellers trygt lader os indlægge. 

Der sidder to forældre efterladt, som de næste mange år skal besøge deres datter i et fængsel. Og der 

sidder en blot 11-årig pige, som har mistet sin mor i hverdagen”.  

Efter han som journalist for Politiken havde dækket retssagen, valgte Kristian Corfixen at grave 

videre i historien. Det blev til ’Sygeplejersken’, udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof i marts 

2019; en fabelagtig dokumentarisk beretning om en af de mest spektakulære drabssager i dansk 

historie.  

Bogen bygger på et omfangsrigt researcharbejde, der blev indledt i marts 2016 og varede indtil 

januar 2019. Kristian Corfixen har undervejs gennemgået over 3.000 siders dokumenter – 
patientjournaler, obduktionserklæringer, retskemiske undersøgelser, sms- og mailkorrespondancer, 

fotografier, afhøringsrapporter og andet efterforskningsmateriale - og interviewet mere end 50 

mennesker en eller flere gange for at kunne dokumentere det, det foregik på Nykøbing Falster 

Sygehus. Han skriver med en stor grad af fortællermæssigt overskud og så mange detaljer, at 

’Sygeplejersken’ må betragtes som resultatet af en journalistisk kraftpræstation. Den minutiøse 

rekonstruktion af den dømte sygeplejerskes skæbnesvangre og sidste nattevagt er f.eks. forbilledlig.  

Det er lykkedes Kristian Corfixen at komme ind i et lukket miljø med sygehusansatte, som ikke før 

har villet udtale sig offentligt om sagen. Desuden er det imponerende, at forfatteren har fået alle 

sagens hovedpersoner til at medvirke: Den dømte sygeplejerske i fængslet, de pårørende til hendes 

ofre, politiets kronvidne... alle personer, der ikke før har udtalt sig uden for retslokalet. Kristian 

Corfixen har opbygget et tillidsforhold til kilderne, både vidner om en vedholdenhed og er en 

opvisning i en fornem journalistisk balancegang. Kristian Corfixen har hele vejen holdt fast i at ville 

beskrive begge sider af sagen, sobert og nøgternt, og det lykkedes han i høj grad med.  

Selv om sagen blev dækket intenst, da den kørte i by- og landsretten, var der efter domsafsigelsen en 

række ubesvarede spørgsmål, som det i den grad var i offentlighedens interesse at få behandlet: 

Hvorfor gik der så lang tid, før nogen på Nykøbing Falster Sygehus reagerede på mistankerne? 

Hvordan kunne det foregå på et dansk sygehus? Kunne der potentielt være tale om et decideret 

justitsmord, som nogle vidner mente, selv efter by- og landsretten havde taget stilling? Eller var 

sagens omfang større end det, sygeplejersken blev dømt for? Og endelig vigtigst: Har systemet lært 

af sagen og forsøgt at undgå, at noget lignende kan ske igen?  

Kristian Corfixens bog ruster os til bedre at kunne tage stilling til de spørgsmål, og den affødte en 

væsentlig offentlig debat, efter at systemsvigtet, sygehusets håndtering af sagen, politiets 



efterforskning samt sagens potentielle omfang blev blotlagt. Det har unægteligt været i samfundets 

interesse at få trukket de emner ud af mørket, når der er tale om et svigt og brist i en så vigtig 

institution, som er sygehus er.  

”Bogen kan ikke anbefales nok”, skrev Torben Mogensen, tidligere vicedirektør på Hvidovre 

Hospital, i sin anmeldelse i Altinget, der gav bogen seks ud af seks stjerner og producerede en 

podcast, hvor dens temaer blev diskuteret af et panel af sundhedspersoner. Bogen er ”en øjenåbner”, 

erkendte den tidligere sygehusdirektør i Nykøbing Falster, Arne Cyron, som var ansvarlig, da sagen 

verserede, i Dagens Medicin. 

Kristian Corfixens bog er da også et eksempel på undersøgende og fortællende journalistik af den 

fineste slags. Det initiativ, som Kristian Corfixen viser i sit arbejde med bogen og den vedholdenhed, 

han understreger med ambitionen om at afdække sagen fra alle vinkler, fortjener den fineste 

journalistiske hæder. Derfor indstiller jeg Kristian Corfixen til Cavlingprisen 2019.  
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