
Tusind tak - og endnu en gang tillykke til alle de fire nominerede. 

Og nu er øjeblikket kommet. 

Vinder af Cavlingprisen 2019 er 

Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl, Jyllands-Posten – for deres 

artikelserie Det Store Sundhedssvigt. 

____________________________________________________________ 

Kære Tea og kære Morten. 

Hver eneste dag lægger tusindvis af danskere deres helbred i 

sundhedssystemets hænder, og vi gør det i tillid til, at der bliver passet på 

os. At vi bliver grundigt undersøgt, når der er brug for det – og behandlet, 

når det er vores behov. 

Hver eneste dag passer læger, sygeplejersker, sosuer og andet personale 

samvittighedsfuldt deres arbejde rundt omkring i det danske 

sundhedsvæsen – de gør sig fortjent til vores tillid. 

Selvfølgelig kan der ske fejl – det er jo bare menneskeligt – og selvom vi 

oplever det som svigt, så må vi jo tilgive, og det gør de fleste gerne. Men 

når det viser sig, at svigtet ikke bare er en fejl, men at nogen med fuldt 

overlæg har skåret hjørner i undersøgelser og behandling for at spare tid og 

kræfter – ja så smuldrer tilliden. 

Det er det, I beskriver i jeres serie om Det Store Sundhedssvigt.  



Det ligner klassisk kampagnejournalistik. To journalister sætter sig for at 

afdække et problem, sparegale sygehusadministratorer og svigtende læger 

- men jeres artikler er meget mere end bare det. Fra den første artikel i 

februar til den sidste i forslaget, udgivet få timer før indstillingsfristens 

udløb, holder I snuden i sporet – uden at blive ensporede. 

I påviser bevidste svigt især på Ringsted Sygehus og i Region Sjælland, og 

når I bliver mødt med bortforklaringer, lægger I dem frem for læserne, 

hvorefter I detaljeret, veldokumenteret og tålmodigt piller dem fra 

hinanden. Og så fortæller I om lignende problemer i andre regioner, 

indenfor andre lægelige specialer – og undervejs giver jeres journalistik 

også nuanceret indblik i både lægemangel, screeningsprogrammer og 

symptomer på brystkræft.   

Og så minder I os hele tiden om, hvem det her handler om. Kvinder over 

hele Danmark, vores mødre, søstre, mostre og fastre, koner, kærester, 

veninder og kolleger. Kvinder der havde hørt om kræftpakker og alt det 

gode, man kan gøre, når kræften rammer – men som blev svigtet og 

nedprioriteret – og for nogles vedkommende – sandsynligvis blev 

uhelbredeligt syge på grund af svigtet, der fortsætter langt ud over den 

periode, I først beskrev. Senest har I fortalt om tre kvinder, der blev afvist 

så sent som i sommer, selvom de havde klare symptomer på brystkræft. Og 

desværre ikke bare symptomer. 



Kære Tea og kære Morten. Tak fordi I holdt fast. Jeres journalistik har 

potentiale til at redde liv. Og bliv ved. Der er desværre stadig brug for 

jeres indsats. 

Tillykke med prisen. 

 

 

 


