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Indstilling til Cavlingprisen af Hans Drachmann, Anders Legarth Schmidt og Hans David-

sen-Nielsen for afdækning af problemer med Sundhedsplatformen 

 

 

Næsten halvdelen af hele Danmarks befolkning bor i Region Hovedstaden og Region Sjælland. De ca. 2,6 

millioner borgere er - ligesom alle andre danskere – af og til i berøring med sundhedsvæsenet. Nogle me-

get, andre mindre.  

 

IT-systemet Sundhedsplatformen, som blev indført i de to regioner fra maj 2016 til november 2017, berø-

rer patienternes sikkerhed, trygheden i mødet med systemet, sundhedspersonalets arbejdsvilkår og regio-

nernes økonomi. Ingen danske medier har afdækket skandalen om Sundhedsplatformen så grundigt og 

omfattende som Politiken.  

 

Avisens journalist Hans Drachmann har sammen med Anders Legarth Schmidt og Hans Davidsen-Niel-

sen igennem de seneste år bedrevet undersøgende journalistik baseret på et systematisk og vedholdende 

arbejde. De har afdækket ny viden, svaret på væsentlige og vanskelige spørgsmål og konfronteret de an-

svarlige. Afdækningen har haft konsekvenser.  

 

Avisens journalistiske arbejde begyndte i april 2017, hvor Politiken for første gang skrev historier om den 

voksende ventetid for kræftpatienter i Region Hovedstaden og viste, hvordan kræftkontrollen reelt var 

brudt sammen. I august 2017 skrev Politiken om kræftpatienten Allan Riise, der led af kræft i bugspyt-

kirtlen og blev snydt for en livsvigtig kræftoperation. Hans svulst voksede sig så stor i ventetiden, at ope-

ration ikke længere var mulig. Få dage efter at have fortalt sin historie, døde Allan Riise. Konsekvenserne 

af de historier var, at ministeren greb ind og Region Hovedstaden afsatte akut 50 millioner kroner til hur-

tigere behandling.  

 

Politiken forfulgte i resten af 2017 og 2018 sagen og har bl.a. set på, hvorfor Region Hovedstaden og Re-

gion Sjælland valgte det amerikanske system Epic, der står bag Sundhedsplatformen.  

 

I september 2017 afdækkede journalisterne de økonomiske problemer med Epic. I marts 2018 fortalte 

Politiken efter granskning af dokumenter i sagen, at Epic var den dyreste model. Undervejs har journali-

sterne også set på patientsikkerheden, f.eks. historierne om kræftprøverne der forsvandt i IT-systemet, 

om personalet der talte døde og om fagfolks bekymring over Sundhedsplatformen.  
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I juni 2018 kom Rigsrevisionens beretning, som Politikens journalister granskede og derfor bl.a. kunne 

fortælle om en regionledelse, der overså advarselslamper. I sommeren 2018 lavede de historien om, at 

Region Hovedstaden og Sjælland har sagt nej til en gratis mulighed for senere at koble sig på et fælles na-

tionalt system, nemlig det jyske Systematic. Undervejs i forløbet har journalisterne bestræbt sig på at be-

skrive personalets arbejdsgange så konkret som muligt.  

 

Der er tale om undersøgende journalistik om et emne, der vedrører rigtig mange danskeres liv. Politikens 

journalisters grundige arbejde fortjener på denne baggrund Cavlingprisen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Amalie Kestler 

Indlandsredaktør 

Politiken 

 

Bilag: 

Politiken artikler: 

18.4. 2017: Kræftpatienter venter for lang tid 

13.8.2017: Forsidehenvisning Ventetid gør patienter dødssyge 

13.8.2017: PS: Allan Riise blev snydt for livsvigtig kræftoperation 

20.8.2017: Død efter aflyst kræftbehandling 

25.8.2017: Politikere finder 50 millioner til hurtig behandling. 

3.9.2017: PS: Hovedstaden foretrak en amerikansk frem for en jysk model 

2.10.2017: Forsidehenvisning: 17 patienter døde på venteliste 

2.10.2017: Personalet fik nok og begyndte at tælle de døde 

3.12.2017: Forsidehenvisning: Kræftprøver forsvinder i it-system 

3.12.2017:PS: ”Vi arbejder nu med papir, indtil vi kan stole på systemet” 

17.12.2017: PS: Det tager 10 minutter at fjerne en pille fra en patient 

16.1.2018: Overlæger slår alarm: Patienters sikkerhed er i fare 

18.2.2018; Klager om aftalt spil i it-skandale 

18.2.2018: PS: Regioner gik efter den dyreste model 

21.6.2018: Regionsledelse så stort på alle advarsler om it-system 

16.7.2018: Forsidehenvisning: Regioner afviste billig it-løsning 

16.7.2018: Sjællandske regioner sagde nej tak til at gå sammen med tilfredse jyder 

16.7.2018:  It-direktør: Et ja ville have sendt forkert signal til personalet 

 

 

 

 


