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Adresseavisen, for prosjektet «Helsereisene». 
 

Juryens begrunnelse: 
 
Tipset som kom inn på tipstelefonen en februarkveld var av det sjeldne slaget, som nesten er 
for godt til å være sant: «..en hel gjeng med helseledere er akkurat nå på en tre ukers ferie i 
Australia – sponset av leverandører.» Men en rutinert gravejournalists umiddelbare sjekk på 
sosiale medier, viste at det kunne være sant. 
 
Langt under radaren for arbeidsgivere og skattebetalere hadde en stor gruppe sørtrønderske 
helseledere gjennom femten år opparbeidet et eget pleie- og omsorgsforum som mest av alt 
betalte for eksklusive reiser til mange av jordens spennende feriemål.  
 
Det i utgangspunktet faglige forumet for kommunale helseledere avholdt konferanse to 
ganger i året på Røros. Kommunene betalte deltakeravgiften. Samtidig ble leverandører til 
helsesektoren invitert til å komme og vise sine produkter, mot betaling. Overskuddet fra 
konferansene ble hvert år brukt til flotte utenlandsreiser for helseledere – med beskjedent 
faglig programinnhold. To av utstillerne var blitt hovedleverandører til Trondheim kommune.  
 
Persongranskning ved hjelp av sosiale medier som Instagram og Facebook hjalp 
journalistene i å avsløre dette omfattende og langvarige samrøret mellom kommunale 
ledere og leverandører innenfor helsesektoren, og bruken av offentlige midler til skattefri, 
personlig hygge. 
 
Denne gravesaken er ikke resultat av et planlagt langsiktig prosjekt. Men det handler om 
evnen til å fange et nyhetstips i flukten og med solid metodisk arbeid drive fram en 
skandalesak av dimensjoner. Grunnleggende gravemetoder koblet med innsikt i hvordan 
sosiale medier fungerer og kan brukes for å kartlegge relasjonene mellom involverte, ga 
avsløringer som førte til store konsekvenser, uten at det var nødvendig å nedsette en 
langtidsarbeidende gravegruppe. 
 
Trondheim kommunes egen raske reaksjon på de mange ubehagelige spørsmålene fra 
Adresseavisens erfarne journalister, ga dem underveis konkurranse om de løpende 
avsløringene. Men journalistene utnyttet den kommunale granskingen godt gjennom å 
benytte alle innsynsmuligheter, samtidig som eget faktasøkende og grundige kildearbeid ble 
gjennomført. 
 
Juryen gratulerer Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise med SKUP-diplom for 2013. 
 


