
 

 

Årets Werther-pris til Sine Skott Andersen  

Werther-prisen 2015 går til journalist Sine Skott Andersen for serien ”De tabte ældre” om 

selvmordtruede ældre. Serien består af fem tv-indslag på TV2 Fyn, som suppleres med blandt andet 

studieinterviews, netartikler og omtale og debat på de sociale medier. 

Prisen er på kr. 10.000,- og uddeles på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse, World Suicide 

Prevention Day den 10. september 2015, kl. 15.40 i Auditoriet, opgang 50, Bispebjerg Hospital, 

Købehavn NV.  

Begrundelsen  

I serien belyser Sine Skott Andersen et overset problem i Danmark, nemlig at ældre mennesker i 

Danmark udgør den gruppe, som er mest selvmordstruede og har den højeste andel af selvmord. 

Endvidere viser hun i tv-serien, at mange ældre lider af depression og ikke behandles for årsagen til 

depressionen, men derimod symptombehandles med lykkepiller. Pointen med, at ældre ikke vil føle 

sig overflødige eller til besvær er meget vigtig. Emnet behandles ud fra en lokal fynsk synsvinkel, 

men som et landsdækkende problem. 

Tv-serien udmærker sig ved gode casebårne indslag, masser af dokumentation og fakta og med en 

meget sober dækning af emnet. Sine Skott Andersen kommer med sine cases godt rundt om emnet: 

Seeren får indsigt i følelserne hos efterladte, seeren møder den ældre på plejehjemmet, der er 

deprimeret på grund af sin fysiske svækkelse, og endelig præsenteres seeren for den ældre, der er 

indlagt på psykiatrisk afdeling på grund af sin depression, men nu er på vej til at blive udskrevet 

med fornyet tro på sin fremtid. 

Der stilles spørgsmål ved, om samfundet og de professionelle behandlere rundt om den ældre gør 

nok ved problemet, idet tv-serien taler med de plejehjemsansatte og den praktiserende læge, 

sundhedsministeren, Ældresagen og eksperterne.  

Alt i alt imponerer tv-serien med sin grundige, indfølende og tilbundsgående dækning af et stort, 

men overset problem i dagens Danmark. Ved at tænke alle platforme med blev mange 

aldersgrupper opmærksomme på problemet, som ikke kun skabte identifikation hos de ældre, men i 

høj grad også hos de pårørende – unge som voksne – for hvem kender ikke en ældre? 

Sine Skott Andersen lavede tv-serien ”De tabte ældre” som afsluttende bachelorprojekt på 

Syddansk Universitet. Hun sætter således fokus på vilkårene for en gruppe mennesker i den anden 

ende af livet end den, hun selv befinder sig i. 

 



Links til indslagene: 

30.3.2015: http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2015/3/30?video_id=80950&autoplay= 

31.3. 2015: http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2015/3/31?video_id=80970&autoplay= 

1.4. 2015: http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2015/4/1?video_id=80991&autoplay= 

2.4. 2015 http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2015/4/2?video_id=81006&autoplay=1 

3.4. 2015: http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2015/4/3?video_id=81021&autoplay=1 

 

Om Werther-prisen  

Det er 10. gang Werther-prisen uddeles i Danmark. Prisen gives til mediearbejdere, som gennem 

deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for 

offentligheden. Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Goethes roman fra 

1774, "Den unge Werthers lidelser", som ender med at begå selvmord.  

Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som i det øvrige 

Europa, hvor unge mænd identificerede sig med Werther, og tog sig selv af dage ved at benytte 

samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som "Werther-effekten". Prisens navn skal derfor 

minde om selve formålet med prisen, at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, 

som kan være med til at øge antallet af selvmord.  

Tanken bag prisen  

Formålet med Werther-prisen er at:  

• forebygge gennem information  

• undgå tabuisering  

• tage hensyn til og beskytte de efterladte  

• oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte  

Retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO's anbefalinger, som kan ses på 

www.selvmordsforskning.dk under menupunktet Presserum.  

Inspiration fra Belgien  

Ideen til en mediepris med det formål at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man 

indstiftede en lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005.  

Tidligere prismodtagere  

De foregående prismodtagere er:  

2014: Sportsjournalist Dan Philipsen, Jyllands-Posten 

2013: Instruktør og skuespiller Lotte Andersen, dokumentar  

2012: DRs ungdomsprogram TVÆRS på P3  

2011: Psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl  

2009: Psykolog Bente Hjorth Madsen, hjemmeside www.forebygselvmord.dk  

2008: Programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR  

2007: Journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende  

http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2015/4/3?video_id=81021&autoplay=1


2006: Redaktør Thorkild Nyholm, DR  

2005: journalist Inger Anneberg, a4media  

Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for 

Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, efterladt og tidligere 

bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Karen Hedegaard, Dansk 

Journalistforbund og Trine Banke d’Andrade, Center for Selvmordsforskning.  

 

På priskomitéens vegne, 

Merete Nordentoft. 

 

Pressekontakt: Trine Banke d’Andrade, tlf. 63 11 21 86, e-mail tbk@csfmail.dk  


