
Til Cavlingkomiteen 

 

Hermed indstilles journalisterne Lisbeth Dilling og Nikolaj Venge, DR Dokumentar, til Cavlingprisen for deres 

journalistiske gravearbejde og fornemme formidling af svært sundhedsstof i dokumentarserien ”En syg 

forskel”.  

Serien afdækker, hvor stor forskel der er blevet i sundhedstilstanden mellem rige og fattige borgere i 

Danmark. Serien viser, at det ikke ”bare” er en forskel, som skyldes tobaks- og alkoholforbrug, men at 

forskellen gælder en lang række sygdomme. Og ikke mindst afslører serien, at der er forskel på den 

behandling, som rige og fattige med samme sygdom tilbydes i sundhedssystemet. 

Serien afdækker helt ny viden på en måde, som appellerer bredt. Serien bygger på et omfattende 

gravearbejde, som har stået på i næsten et år. Da de to tilrettelæggere startede projektet med at stille 

spørgsmålet til læger og eksperter ”Er der forskel på den behandling, som rige og fattige tilbydes i 

Danmark”? var svaret i sundhedssystemet: ”Vi ved det ikke”. 

Den nye viden, som dokumenteres i programmerne, er dermed ikke statistikker, som de to tilrettelæggere 

kunne slå op i allerede kendte undersøgelser eller fagtidsskrifter. Det er resultatet af undersøgelser, som de 

to journalister fik sat i gang i samarbejde med læger og forskere. Undersøgelser, som omfattede op mod 

40.000 borgere. 

Resultaterne, der afdækkes i programrækken på fire programmer, skabte voldsom debat i foråret 2016, 

fordi borgere og beslutningstagere fik solid dokumentation for, hvordan uligheden i samfundet slår 

igennem hos samfundets svageste grupper. Serien har afstedkommet konferencer og debatter i det 

offentlige sundhedssystem og blandt politikere – og serien bruges nu i undervisningen af 

sundhedspersonale over hele landet. 

Seriens store fortjeneste er, at selv om seriens pointer er hængt op på tungt gravearbejde, opleves serien 

langtfra ”tung”. Den opleves som lettilgængelig og visuelt spændende. Journalisterne gør problemstillingen 

nærværende for seerne ved at fokusere på to geografisk tætte områder – det velhavende Hasseris og det 

fattige Ålborg Øst.  Forbundet af en vej møder seerne to meget forskellige verdener med beboere, som 

repræsenterer rige og fattige, og som seerne lærer at kende gennem fire programmer. Selv om der er få 

kilometer mellem de to kvarterer, afdækker journalisternes undersøgelser chokerende store forskelle i 

beboernes sundhedstilstand.  

Allerede i åbningsscenen er et eksempel på, hvordan det dramaturgiske fortællegreb med én vej på fornem 

vis fører os gennem seriens præmis. Vi følger to gravide kvinder på vej til graviditetsundersøgelse fra hver 

sin ende af vejen. Hurtigt fornemmer vi det sundhedsmæssige forspring, som det velhavende barn har med 

sig allerede i moderens mave. Herfra udvikler serien sig gennem fire tankevækkende og debatskabende 

programmer. 
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