
Indstilling til Cavlingprisen 

Jeg indstiller hermed venligst Niels Jacob Schøtt, der er tilrettelægger og redaktør i DR Nyheder, til 
Cavlingprisen for hans TV-dokumentar ”Født på grænsen til livet” - samt for den efterfølgende 
debat, som dokumentaren skabte, da den blev sendt på DR2 i december 2015. 
 
Niels Jacob Schøtt fokuserer på et helt fundamentalt dilemma på landets hospitaler: skal man altid 
forsøge at holde mennesker i live bare fordi, at man kan?  
 
Teknologien bliver hele tiden bedre, og lægerne dygtigere, og det betyder, at stadig flere 
operationer og behandlinger lykkes, og at flere patienter overlever. De nye muligheder har 
imidlertid rejst mange svære og vigtige, etiske spørgsmål: Er livet altid livet værd? Kan vi blive 
FOR dygtige? Hvem kan gøre sig til dommer over, hvornår et liv er godt nok? Og hvad er det for et 
liv – i dette tilfælde for tidligt fødte børn – skal leve? Spørgsmålet er om de ressourcer, der bliver 
brugt på at redde liv, altid står mål med den efterfølgende virkelighed. 
 
Familiernes tillid 
I løbet af et år følger dokumentaren fire børn i tre forskellige familier, der alle kæmper med 
alvorlige konsekvenser af at være født fire måneder for tidligt. Niels Jacob Schøtt har arbejdet med 
dokumentaren i mere end halvandet år, og i den periode vinder han familiernes tillid og formår 
derfor at komme så tæt på familierne, som det er nødvendigt. 
 
Vi ser, hvordan en lille dreng på 850 gram kæmper for at trække vejret. Vi ser, hvordan et af 
forældreparrene står op hver nat for at give deres to-årige søn næring i en sonde. Og vi følger en 
familie, der må sende deres 12-årige barn på bosted. Han blev født for tidligt og reddet af lægerne. 
Men prisen var en svært hjerneskade. 
 
Og vi ser også gode, lykkelige stunder og forældrenes taknemmelighed for de børn, de har fået. 
Børn som neonatal-lægerne for blot ti år siden ikke formåede at hjælpe til at overleve. 
 
Den balance er netop det stærke og vigtige ved Niels Jacob Schøtts dokumentar. Programmet tager 
ikke stilling - eller maser konklusioner ned i halsen på seerne. Det opfordrer os tværtimod til tage en 
debat, som vi har forsømt; en debat der handler om at tage stilling til det helt fundamentale 
spørgsmål: Hvor langt skal vi gå, bare fordi vi kan? 
 

Danskerne reagerede 
Reaktionerne i kølvandet på dokumentaren viste tydeligt, at det er en diskussion, vi har behov for at 
tage med hinanden. Efter, at den blev vist, skabte den stor debat på de sociale medier. Klip fra 
dokumentaren blev vist op mod 300.000 gange på Facebook og flere hundrede skrev kommentarer 
og delte billeder med deres egne erfaringer fra deres eget liv og af deres egne børn. Dagbladet 
Ringkjøbing-Skjerns lederskribent skrev blandt andet: ”Vi mangler en fælles debat om, hvor vi 
synes, at grænsen går; hvor den skal trækkes, og hvornår vi synes, at den er overskredet.” 
 
Det er mere end 21 år siden, at Etisk Råd sidst tog stilling til, hvor grænserne går for behandling af 
for tidligt fødte børn, men ”Født på grænsen til livet” har fået flere af rådets medlemmer til at rejse 
diskussionen igen. Hvor den diskussion ender, er ikke afklaret endnu. 
 
Niels Jacob Schøtt fortjener Cavlingprisen for at have skabt øget debat og interesse for et område, 



der er fundamentalt hos os alle: Nemlig; hvor går grænsen mellem liv og død. Og er det altid det 
rigtige, at redde et for tidligt født barn igennem den første svære periode, bare fordi at man i dag har 
teknologien til det? Et dilemma, Niels Jacob Schøtt formidler på fornemmeste vis uden at give os de 
lette svar - men derimod alle de eftertænksomme nuancer og problematikker, der er en del af 
hverdagen i dette grænseland. Og som får os til at stoppe op; tænke os om - og selv tage stilling. 
Det er opsigtsvækkende, ordentlig og vedkommende journalistik. 
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