
 

Kære Cavling-komite 

Journalisterne Jamilla Sophie Alvi og Pelle Bank samt multimediedesigner Kristine Helms indstilles hermed 

til Cavlingprisen for deres omfattende journalistiske projekt om 25-årige Jonatan, der druknede 48 timer 

efter han blev udskrevet fra psykiatrisk hospital i Risskov ved Aarhus.  

Vi får gennem Jonatans liv og sidste dage et smerteligt indblik i et psykiatrisk system, der på tværs af 

regionsgrænser har spillet fallit, og hvor mennesker hvert år dør, alene fordi de falder ned mellem stolene i 

det ikke fungerende samarbejde mellem region og kommune. 

Pelle Bank og Jamilla Sophie Alvi har gravet sig ned i tallene og dokumenterer, at Jonatans eksempel langt 

fra er enestående.  

I minidokumentaren på tv, i en omfattende web-dok og i talrige webartikler og nyhedsindslag på tv sætter 

de to journalister fokus på et område, der ofte står i skyggen af de somatiske lidelser. Et område hvor 

tabuer stadig hersker, og hvor politikere i regioner og kommuner gensidigt skyder skylden for problemerne 

på hinanden. Problemer som politikerne bagatelliserer når kameraet er slukket, fordi det er mere commes 

il faut blandt politikere at kæmpe for f.eks. kræftbehandling. Ansvaret for de psykiatriske patienter er i stort 

omfang overladt til pårørende, der slider sig selv op i jagten på at sikre deres bror, søster, søn eller forælder 

et værdigt liv. 

Vi får et indblik i hvordan politi og væresteder ender med at skulle tage sig af behandlingskrævende 

patienter, der er udskrevet fra psykiatriske afdelinger direkte til gaden. 

Dækningen viser dermed, at problemerne med systemets manglende prioritering af psykiatrien ikke kun 

rammer de psykisk syge og deres pårørende. Det giver problemer i adskillige led i samfundet, hvor 

arbejdsgivere, politi, reddere, væresteder og det almene foreningsliv alle på den ene eller anden måde 

bliver konfronteret med psykisk syge, der ikke er færdigbehandlede eller ikke er i stand til at tage vare på 

sig selv. 

De to journalister har ønsket at finde løsninger, og har derfor afsøgt hvilke modeller der eksisterer i 

kommuner landet over, der sikrer, at psykiatriske patienter klarer overgangen mellem psykiatrisk 

behandling og livet udenfor. De løsninger er blevet præsenteret for politikerne i landets næstørste by, 

Aarhus, og det har betydet øjeblikkelige ændringer i praksis i forhold til efterbehandlingen af psykiatriske 

patienter. Behandlingen af de psykiatriske patienter i Aarhus var på byrådets dagsorden torsdagen efter 

søndagen hvor historien om Jonatan breakede på TV2 ØSTJYLLAND, og politikerne er nu blevet enige om at 

skabe en koordinerende funktion, der skal sikre de psykiatriske patienter en sikker overgang fra psykiatrisk 

afdeling til bosted eller hjem. 



De to journalister og multimediedesigner Kristine Helms har på fornem vis gjort brug af de tilgængelige 

platforme og tilrettet indholdet på platformenes præmisser for at skærpe gennemslagskraften. Vi har 

sjældent set en mere gennemført lancering af indhold på tværs af platforme. Indslag, facebookopslag og 

videoer, tv-dokumentar og web-dok har samlet fået hele landet til at tale om psykiatri. TV2 ØSTJYLLAND 

har som erklæret mål at starte samtaler der skaber handling. Dette mål er til fulde nået gennem Jonatan-

projektet (se eksempler på facebookdelinger og debat fra politikere og interesseorganisationer i materialet) 

Web-dokken alene er indtil nu set af 58000 personer.  

Via de to journalisters arbejde har psykiatriske patienter og deres pårørende fået håb for en mere værdig 

og sammenhængende behandling i fremtiden. Mange af os vælger at blive i journalister i håbet om at 

ændre verden. Vi vil skabe synlighed, hvor der er usynlighed. Jamilla Sophie Alvi og Pelle Bank har ændret 

noget, og har skabt synlighed om forholdene for psykiatriske patienter. Det bør efter vores mening 

belønnes med landets fornemste journalistpris. 
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