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Guldörat 2019: Sveriges Radio vinnare i tre kategorier
Årets förnyare för julkalendern, Årets avslöjande till Ekots grävgrupp för en granskning som gett
direkta effekter och Årets radioupplevelse för den imponerande bevakningen från P4 Gävleborg
under de stora skogsbränderna förra sommaren. Där är Sveriges Radios vinnare av Guldörat
2019.

– Så fantastiskt kul att så många av Sveriges Radios medarbetare idag fått ta emot ett Guldöra och grattis även till alla andra som
var nominerade. Jag är glad och stolt för det visar på att vi har massor med engagerade och enormt duktiga medarbetare, men
också att Sveriges Radio både har en bredd i utbudet och står sig väl i konkurrensen på en svensk mediemarknad där ljudet är
det ”nya svarta” guldet med massor av ny konkurrens men också nya möjligheter. Idag finns det näst intill ingen medieaktör som
inte är med och slåss om publikens öron, säger Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio.

Julkalendern och det röststyrda ljudäventyret där lyssnarna kunde följa med Gavia, huvudrollen Tonjes mås, på olika resor vann för
sitt nyskapande inom det växande området med röststyrt innehåll.

– Yes! Som vi jobbade med detta! Att försöka kombinera en tradition som Julkalendern med innovation som röststyrd högtalare
var otroligt spännande och utmanande på många sätt. Väldigt glad för att det uppmärksammas, säger Linda Belanner,
samordnare för Barnradion som tillsammans med Sveriges Radios innovationsexperter tog hem priset.

P4 Gävleborg prisades för deras viktiga och imponerande bevakning av de omfattande skogsbränderna under sommaren 2018.

– Jag ser det här som ett pris till alla på redaktionen som slet under de här tre intensiva brandveckorna för att göra informativ och
bra radio. Det här är ett kvitto på att vi var bäst när vi behövdes som mest, säger Kerstin Carlsson, kanalchef P4 Gävleborg.

– Jag ser det också som ett pris till hela SR, som kraftsamlade och såg till att vi fick hjälp från andra redaktioner och även till våra
produktionstekniker som tagit fram verktyg som gör det enkelt för oss att sända live från alla möjliga platser.

I kategorin Årets avslöjande prisas Daniel Velasco och Emelie Rosén från Ekots grävgrupp för deras granskning av den svenska
vården  "När vården inte räddar liv”

– Det känns fantastiskt att få Guldörat. Extra kul med tanke på att vårt avslöjande rör ett så komplext ämne som
behandlingsbegränsningar inom vården, säger Emelie Rosén och Daniel Velasco.

– De andra bidragen var så bra så vi vågade verkligen inte hoppas på att vinna. Vi så glada!

Läs mer om Guldörat, Radioakademin och Radio & Poddagen

Pressbilder från dagen 
(fotograf Micke Grönberg eller Mattias Ahlm/Sveriges Radio)

För mer information och intervjuer: Claes Bertilson, presschef, 070-327 7807 eller claes.bertilson@sverigesradio.se

Juryns motiveringar till de tre pristagarna

Årets förnyare: Den röststyrda Julkalendern 
Sveriges Radio har tagit kommandot i den svenska radiobranschen när det gäller att utveckla röststyrda tjänster i olika apparater.
Det är ett komplicerat utforskande utan förebilder i andra länder och med svenska som ett litet språkområde. Prata med
Julkalendern är en unik, röststyrd interaktivitet för barn i femårsåldern som syftade till att erbjuda spännande ljudäventyr i
Glimmerdalen. Barnen kunde prata med måsen Gavia och uppleva små äventyr via en smart högtalare eller en app i mobilen.  
Läs mer här



Läs mer här

Årets radioupplevelse: Den stora brandbevakningen (P4 Gävleborg)
När Hälsinglands skogar drabbades av de största skogsbränderna i modern tid var P4 Gävleborg källan till information och
trygghet. Redaktionen rapporterade gripande från brandhärdar, evakuerade byar, tillfälliga boenden, samlingsplatser och mötte
behovet av information från drabbade invånare och lyssnare i hela landet. Kårböle, Enskogen, Ängra och Nötberget blev
självklara  namn  i nyhetsbevakningen. Särskilt berörda blev vi när människor beskrev känslan av att förlora sin skog eller när
eldens lågor hotade deras hem och de tvingades ge sig av. Redaktionen, med stöd från övriga Sveriges Radio, gjorde en
livsviktig bevakning och hyllades av lyssnarna. 
Läs också Cilla Benkös blogginlägg om brandbevakningen här

Årets avslöjande: När vården inte räddar liv –  Daniel Velasco, Emelie Rosén 
Varje år tas tiotusentals beslut om behandlingsbegränsningar, dvs om att inte ge patienter livsuppehållande behandling. Ekot har
kunnat avslöja hur patienter riskerar att dö i onödan när vårdpersonal slarvar med dessa livsavgörande beslut, hur beslut tagits på
felaktiga grunder och hur patienter förväxlats. Aldrig tidigare har en sådan mångsidig undersökning gjorts på ämnet. Genom
fallstudier, genomgångar av beslut, avvikelser och anmälningar har Emelie Rosén och Daniel Velasco tagit fram helt nya fakta
som inte ens vården känt till. Granskningen har medfört skärpta vårdrutiner.
Lyssna här


