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Ett kamerateam från TV 3
har i tre månader följt arbetet
på akutmottagningen vid Hud-
dinge sjukhus. Syftet är att pro-
ducera en realistisk TV-serie om
akutsjukvårdens vardag. Det är
ovanligt att en svensk akutmot-
tagning öppnar porten för TV
på det breda sättet. Var går
gränsen mellan informativ sjuk-
vårdsdokumentär och spekula-
tion i blod och tårar? 

Ett TV-team från Strix Television
AB (TV 3)  filmar under perioden 15
november till 31 januari 1997 verksam-
heten vid akutmottagningen på Hud-
dinge sjukhus. Enligt ett informations-
blad från sjukhuset pågår inspelning av

en dokumentärserie om akutsjukvård.
TV-inspelningen skall  »på ett objektivt
och sakligt sätt återspegla vad som hän-
der i akutsjukvården med syfte att spri-
da kunskap om vården och förståelse
för personalens arbetssituation».

TV filmar i hela elva veckor »live»
på mottagningen enligt detaljvillkor i
ett kontrakt som finns summerat härin-
till. Serien kommer att sändas i tio av-
snitt i TV 3 med början i april.

Hot mot patienternas integritet? 
TV-projektet har en för svensk sjuk-

vårdstradition ovanlig utformning. Det
har aldrig tidigare hänt att en akutmot-
tagning öppnat dörren för pressen på ett
så omspännande sätt. 

I vems intresse görs en sådan TV-se-
rie? Är projektet i samklang med veder-
tagna medicinsk-etiska principer? Hur
skyddas patienternas integritet? 

Tre syften
Anders Persson, chefläkare vid Hud-

dinge sjukhus kommenterar: 

– Vi har givit klartecken till projektet
eftersom vi tror att det finns ett intresse
av att – med utgångspunkt i en doku-
mentär miljö – föra ut kunskap om akut-
sjukvården. Dels om vad som händer
patienter som kommer till akutsjukvår-
den, hur de tas om hand, hur man ge-
nomför undersökningar och hur vård-
kedjan inne på sjukhuset ser ut vid oli-
ka typer av insatser. 

– Vi vill samtidigt – ur verksamhe-
tens synpunkt – försöka visa hur en
akutmottagning fungerar, t ex beträf-
fande den stress som arbetet innebär
och beträffande den breda kompetens
som olika personalgrupper i samarbete
manifesterar. 

– Ett tredje syfte är att via TV infor-
mera allmänheten om i vilka lägen en
akutmottagning utgör, respektive inte
utgör rätt vårdinstans. 

– Vi har i samarbete med TV-teamet
satt upp ett 30-tal olika teman som vi
skall försöka plocka in i de färdigklipp-
ta programmen. Urval och redigering av
alla de scener som skall sändas görs i
samarbete mellan TV-teamet och sjuk-
huset, förklarar Anders Persson. 

Samtycke krävs
från både personal och patienter
Hur kan patienternas integritet skyd-

das när ett kamerateam finns perma-
nent närvarande på mottagningen un-
der så lång tid?

– Det kontrakt som vi har upprättat
med TV-bolaget garanterar integriteten
på ett tillfredsställande sätt. Ingen film-
ning får t ex – i något enda läge – på-
börjas innan TV-teamet fått uttryckligt
samtycke från både personalen och be-
rörda patienter och anhöriga.

Hur blir läget om patienten är så
svårt sjuk att han eller hon inte kan be-
vaka sin egen integritet samtidigt som
anhöriga inte finns på plats? 

– Då sker det ingen filmning!
Vad händer om en för TV-teamet »in-

tressant» akutpatient saknar möjlighet
att bevaka sin integritet och ge aktivt
samtycke? Äger de anhöriga rätt att –
på patientens vägnar – ge tillstånd till
TV-inspelning?

– Nej! En anhörig kan aldrig ta över
den rätten, i varje fall inte i ett så speci-

Öppet hus för TV 3 på Huddinge-akuten

Sjukvårdsdokumentär
eller spekulation i blod och tårar?

Patienternas integritet garanteras på
ett tillfredsställande sätt, av det kontrakt
som vi har upprättat med TV-bolaget
förklarar Anders Persson, chefläkare vid
Huddinge sjukhus.

INTERVJUER .

BO LENNHOLM



ellt sammanhang som det är fråga om
här.

Läkarna styr
Finns det patientgrupper och skador

eller sjukdomar som à priori anses
olämpliga för filmning, även om patien-
ten skulle samtycka?

– Berusade patienter eller männi-
skor som är omtöcknande på något an-
nat sätt skall inte filmas. All filmning
kräver samtycke både från patientens
och från den behandlingsansvarige lä-
karens sida. Jag vill starkt betona att det
ytterst är läkarna och sjukvårdspersona-
len, och inte TV 3, som styr besluten,
säger Anders Persson

Vilken policy gäller för filmning/do-
kumentation av insatser vid urakuta
tillstånd som t ex suicidförsök, hjärt-
och hjärninfarkter, svåra olycksfall
osv?

– Det är helt klart att sådana fall inte
filmas på ett sådant sätt att patienternas
integritet kommer i kläm. TV-teamet
kompletterar därför viss filmning med
dramatiserade scener, där skådespelare
illustrerar förlopp som inte går att filma
dokumentärt.

Vilken etik tillämpas i samband med
avlidna patienter? Har TV-teamet rätt
att på egen hand närma sig och inter-
vjua anhöriga till avlidna patienter?

– Den frågan har inte i direkt mening
avtalats. Men jag kan inte se att de skall
få den chansen att närma sig. Skulle en
sådan fråga ställas direkt till mig så
skulle jag säga nej, förstås! 

Akutsjukvården
bör speglas offentligt
Det har i dagsdebatten ställts fråga

om huruvida en sjuk människa som
kommer till en akutmottagning över hu-
vud taget skall behöva bli tilltalad av ett
TV-team med frågan »Får vi filma dig
och din sjukdom»? 

– Det är en svår fråga, jag medger
det. Jag kan väl ändå hävda att det finns
ett intresse av att offentligt spegla ock-
så akutsjukvården. Det kan göra det
motiverat att man – i ett visst läge – kan
fråga en patient om man får filma den
akuta situationen och visa det i TV. Men
visst! Det handlar om gränsfall, resone-
rar Anders Persson.

Hur fungerar samarbetet mellan TV-
teamet och mottagningen? 

– Det fungerar mycket bra. Vi har ju
dessutom jobbat med TV 3 tidigare, i
samband med invigningen av McDon-
aldshuset. Då gjordes en serie program
om barn med svåra sjukdomar. Det pro-
jektet genomfördes på ett väldigt bra
sätt, så vi har inte haft anledning att vara
»rädda» för TV 3. Jag hoppas att det
också den här gången skall bli bra och
informativa program.

Bo Lennholm

Gunilla Bolinder, läkare och
forskare vid njurmedicinska
sektionen, Karolinska sjukhu-
set,  är mycket kritisk till TV-
projektet på Huddinge. I en ra-
diodebatt nyligen om projektet
hävdade hon att filmningarna –
på de villkor som det är fråga
om – är oacceptabla ur etisk
synvinkel. Bolinder är drivande
kraft bakom en ny personalut-
bildning i medicinsk etik vid
KS.  

– Jag undrar om de ansvariga på
Huddinge sjukhus har besinnat att en
kommersiell TV-serie av det här slaget
förutsätter ett spekulativt koncept? De
utländska förebilder som finns i samma
genre borde mana till stor eftertanke
och försiktighet, säger Gunilla Bolinder.

– Även om det ingår goda syften i
projektet finns det en allvarlig risk för
att resultatet blir en spekulation i blod,
svett och tårar. Att man får en förenklad
dokumentär som speglar människors
elände i kombination med den hjärtnu-
penhet som går att krama ut ur vissa fall.

Var lyhörd för
journalisternas motiv
– Jag är uttalat positiv till samarbete

och kommunikation  mellan sjukvården

och massmedierna. Det är läkarkårens
plikt att ställa upp på intervjuer och att
vara så öppna som möjligt när det gäller
att berätta om sjukvårdens arbete. Men
det gäller också att vara lyhörd för jour-
nalisternas motiv och ha en viss mass-
mediakunskap om vad olika typer av
journalistiska projekt står för. 

Var ligger den principiella skillna-
den mellan filmningen på Huddinge och
när t ex Sveriges Television filmade – en
hel söndag – direkt från Södersjukhuset
i Stockholm?

– Skillnaden berör nog både mål-
gruppen för programmen och frågan
om vad man är ute efter att dokumente-
ra. När Sveriges Television gjorde re-
portaget från Södersjukhuset så var det
en äkta dokumentär.

– Man följde tråkiga såväl som in-
tressanta fall med samma engagemang.
Man visade vardagen i alla sina fasetter,
inklusive moment som tristess, väntan,
osäkerhet osv.  Det blev en sann och
komplett bild av en akutmottagnings
verksamhet. Ett program med stort in-
formationsvärde, i linje med de kun-
skapsbärande traditioner som redaktio-
nen för Medix gjort sig kända för.

– Man måste beakta att TV 3 som
kommersiell kanal hela tiden tvingas

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  5  •  1997 337

Gunilla Bolinder:

Risk för förenklad bild 
av människors elände

Gunilla Bolinder menar att det är etiskt
grundkrav att man kan känna sig fullt
trygg i sin integritet när man kommer in
akut sjuk på ett svenskt sjukhus. 



profilera sig på ett sätt som skaffar höga
tittarsiffror och därmed underlag för re-
klamintäkter. För att det skall vara in-
tressant att annonsera kräver annonsö-
rerna, i sin tur,  en speciell typ eller
»mix» av tittare, vilket påverkar utbudet
och programmens utformning. 

– Med de restriktioner som man nu
säger sig vilja tillämpa på Huddinge av-
seende autonomi och integritet är det
samtidigt svårt att förstå vilka fall som
blir över för en rättvisande dokumen-
tär.

Annonsörernas intressen styr
Vad är problemet? Filmning på Hud-

dinge sker ju enbart om  både patienter
och personal samtycker?

– Ja, men det blir ändå en sorts miss-
bruk av människors svaghet. Man ut-
nyttjar folks fåfänga och lust att synas i
TV, och på den punkten tror jag att man
ibland måste hjälpa människor att skyd-
da sig från sig själva. Många av oss har
en lite exhibitionistisk längtan som det
går att exploatera.  Det kan kännas både
spännande och smickrande att bli upp-
märksammad av TV, även om det råkar
vara på en akutmottagning. Och i  det lä-
get kanske man ogenomtänkt »lånar ut»
sig själv och sin sjukdom, i tron att syf-
tet enbart är gott. 

– Det är inte heller är så lätt att förut-
se resultatet av filmningen, nämligen att
den egna sjukdomen, det egna eländet
så småningom kommer att bli TV-un-
derhållning och sprängas in som en
godbit mellan reklam för kaffe och tros-
skydd, osv.

Personalen positiv
till projektet
– Jag vet att personalen på Huddinge

sjukhus är väldigt positiv till  projektet.
Och jag har frågat mig själv, varför?
Svaret kanske ligger på ungefär samma
bog, nämligen att det faktiskt är spän-
nande och kul också för personalen att
få vara med och uppträda i en lång TV-
serie. 

– Men enligt min mening är det lä-
karnas ansvar att skydda patienterna, de
vårdsökande sjuka från den här typen av
exploatering.

Inte kul
att vara sjukfall i TV
Gunilla Bolinder befarar att det kan

finns en risk att patienter som tackar ja
till medverkan gör det enbart på grund
av att de finner situationen obehaglig el-
ler för att de tror sig få få bättre och
snabbare behandling – alternativt att de
befarar ett sämre bemötande om de ne-
kar TV-teamet.

– För när kameran är på blir det rim-
ligen mycket mer uppmärksamhet – det
tror jag tyvärr ligger i sakens natur.

– I  en radiodebatt i P1:s Studio 1 frå-

gade man en del patienter varför de
ställt upp för TV 3. Folk sade sig vilja
vara »bussiga» och menade att »det är
klart att man ställer upp om det be-
hövs», osv. Svaren gav uttryck för en
sorts pliktkänsla, att man »måste» stäl-
la upp för undervisningens skull.  Men
de tillfrågade verkade inte särskilt över-
tygade om att det, innerst inne är speci-
ellt kul att förekomma i TV som ett
sjukfall.

Patientens
trygghet väsentlig
Gunilla Bolinder menar att det är

ett etiskt grundkrav att man kan känna
sig fullt trygg i sin integritet när man

kommer in akut sjuk på ett svenskt
sjukhus.

– Några av mina egna patienter har
spontant kommenterat debatten och
sagt att de aldrig skulle söka på ett sjuk-
hus där det fanns en risk att det kom nå-
gon med en filmkamera. 

– Jag vill även betona att människor
kan ha en varierande autonomi.  I sitt
friska jag har man kanske en stark inte-
gritet och är den typen som aldrig skul-
le ställa upp i TV. Men hur är det när
man är sjuk? När man sitter där på aku-
ten med 40 graders feber, eller frossa el-
ler ont i hjärtat eller vad det är. Då är
man inte särskilt tuff.  Och om det då
plötsligt kommer någon med en kamera
så är det väl inte så helt lätt att hantera
situationen. 

– Och även om man orkar säga nej
tror jag att många människor känner en
besvärande stress i det ögonblick som
frågorna ställs.

Hjäldedåd i grå sjukvård
visas inte i TV
Enligt Gunilla Bolinder aktualiserar

debatten även frågan om vad som är
hjältedåd, och vad som är värt offentlig
uppmärksamhet  när det gäller sjukvår-
dens inre arbete. 

– Det är alltid denna massmedialt
överlastade bild – modell »boys toys»–
av akutsjukvårdens villkor. Med blå-
ljus, tunga helikoptrar och flyhänta, tuf-
fa doktorer och sköterskor. 

– Samtidigt utgör människors stora
rädsla för att inte bli omhändertagna när
de blir gamla, trötta och senila en enorm
problematik som vi skjuter ifrån oss.
Det är där som den tunga kostnaden i
sjukvården ligger. Man glömmer dess-
utom ofta att många hjältedåd utförs av
de läkare och den personal som kämpar
hårt med att ta hand om allt det tröttsam-
ma, tunga men mycket grå i sjukvården
– som aldrig kommer att vara lämpat för
TV.

– Kanske finns ett samband till  den
ekonomiska profil som sjukvården har
fått? Kampen om pengarna är idag så
oerhört stor inom sjukvården. Alla vill
bevisa att det egna området är det vikti-
gaste; »utan mig så försvinner hela
sjukvården» och det är förstås inte sant. 

Får inte bli marknadsgyckel
Gunilla Bolinder säger i en avrun-

dande kommentar att verksamheten på
en akutmottagning inte får förvandlas
till ett marknadsgyckel. 

– Det är viktigt att människor känner
det och vågar lita på det. Inte  att det –
som nu på Huddinge sjukhus – finns ett
TV-team närmast  »bosatt» på akutmot-
tagningen. Det skall vara helt tryggt att
komma till ett svenskt sjukhus, och det
tycker jag bör poängteras mycket noga.

Bo Lennholm
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Grundkraven
i TV-avtalet
Enligt ett skriftligt avtal mellan

Huddinge sjukhus och Strix ges pro-
duktionsbolaget bl a följande rättighe-
ter. 

• Filminspelning tillåts under peri-
oden 15 november 1996 till 31 januari
1997.

• Strix disponerar ett eget rum med
telefon på mottagningen.

• Filminspelningen skall ske med
största möjliga hänsyn till patienternas
integritet och till sjukvårdsverksam-
heten. Innan filmning får påbörjas
skall såväl patienter och anhöriga som
personal informeras om filmningens
syfte och ge sitt samtycke till filmning.

• Samtliga medverkande i pro-
grammen – personal, patienter och öv-
riga – skall ha samtyckt till sin med-
verkan innan sändning får ske. Saknas
samtycke får aktuell sekvens inte åter-
ges eller visas. Programmen skall även
i övrigt bygga på respekt för de med-
verkandes personliga integritet och
hålla hög etisk nivå. Patienterna har
rätt att återta lämnat samtycke till den
20 mars 1997.

• Huddinge sjukhus har upphovs-
rätten till allt material. Redigeringen
kommer att ske i nära samverkan mel-
lan Huddinge sjukhus och Strix. För
de delar som Huddinge sjukhus god-
känner för sändning överlåts upphovs-
rätten till Strix.

• Inspelat material förvaras av
Strix på ett sådant sätt att det inte kan
brukas av obehöriga. Huddinge sjuk-
hus och Strix ansvarar gemensamt för
att material som inte sänds raderas.

• Strix förbinder sig att efterleva de
sekretessregler som gäller inom sjuk-
vården.

• Huddinge sjukhus åtar sig att
inom sjukhuset på lämpligt sätt infor-
mera om filminspelningen. Berörda
myndigheter kommer även att under-
rättas. Till var och en av de patienter
som filmas lämnas skriftlig informa-
tion om inspelningarnas syfte och vem
de skall kontakta om de har frågor el-
ler synpunkter samt om de ändrar sig i
efterhand.


