
TV-projekt på
akuten kränker
patienternas
integritet
En realistisk TV-serie om

akutsjukvårdens vardag har
nyligen spelats in på Huddinge
sjukhus. Programmen kommer
att sändas i TV 3 med början i
april. Samtidigt pågår en inten-
siv massmediedebatt om de
etiska komplikationer som det
kanske innebär att en kommer-
siell TV-kanal tillåts producera
en serie dokumentära program,
direkt från akutmottagningen
på ett svenskt sjukhus. TV-pro-
jektet kommenteras bl a i ett re-
portage i Läkartidningen 5/97.
Där säger Gunilla Bolinder att
»det är ett etiskt grundkrav att
man ska kunna känna sig fullt
trygg i sin integritet när man
kommer in akut på ett svenskt
sjukhus».

Sattes ur spel
Jag ska här redogöra för hur

dessa etiska grundkrav sattes
ur spel en januarikväll i år, vid
min egen kontakt med Strix
Television AB på Huddinge
sjukhus. Denna kväll var jag
ansvarig förlossningsläkare
och hade tagit emot en patient
med »havandeskapsförgift-
ning» i graviditetsvecka 33.

Eftersom det förelåg fara
för såväl moder som foster
hade jag beslutat om akut kej-
sarsnitt under kvällen. Före
operationen kontaktades jour-
havande barnläkare för att den-
ne skulle informera de blivan-
de föräldrarna om vad som
väntade det för tidigt födda
barnet.

Utan att fråga underteck-
nad, ansvarig barnmorska  eller
blivande föräldrar gick barnlä-
karen in på förlossningsrum-
met tillsammans med en – i vit
rock klädd – journalist från
Strix television. Journalisten
började förhöra sig om huruvi-
da TV-teamet kunde göra en
videoinspelning i samband
med att barnet togs om hand ef-
ter kejsarsnittet.

Framställningen godkändes
av föräldrarna, även skriftli-
gen.

I väntan på ingreppet kunde
jag ge paret ytterligare infor-
mation, där jag bl a nämnde att
det fanns viss risk att barnet
kunde vara medtaget på grund
av sin låga vikt.

Baserat på den informatio-
nen ändrade paret sin inställ-
ning till videodokumentatio-
nen. Inne på operationssalen

uttryckte båda makarna, sam-
stämmigt inför journalisten att
barnet inte längre skulle få fil-
mas.

Kvinnan sövdes och maken
lämnade operationssalen.

Efter en stund återkom jour-
nalisten till mannen och börja-
de ånyo förhöra sig om möjlig-
heten att få filma barnet. Den
blivande pappan föll till föga
och gav åter sitt godkännande,
muntligt. Det hela resulterade i
att barnet – som mådde bra –
videofilmades, liggande på det
återupplivningsbord som finns
i anslutning till operationssa-
len.

Anmärkningsvärt
Jag finner det anmärknings-

värt att en TV-journalist på det-
ta sätt tar sig in på ett förloss-
ningsrum. Jag ifrågasätter även
barnläkarens omdöme att – un-
der de former som var – ta med
sig en icke behörig person in i
ett undersökningsrum, utan att
först ha inhämtat patientens
tillstånd.

Vidare finner jag det an-
märkningsvärt att journalisten
från Strix Television inte re-
spekterade parets ändrade be-
slut, utan på nytt återkom till
mannen med frågan om film-
ning kunde genomföras. Detta

samtidigt med att hans hustru
genomgick kejsarsnitt.

Jag skäms över att man vid
mitt sjukhus kränker patienter-
nas integritet genom att bana
väg för ett TV-team på det sät-
tet, och med så oklara förhåll-
ningsregler.

Den ovan beskrivna händel-
sen borde mana till stor efter-
tanke. Skulle tillvägagångssät-
tet vid övriga inspelningstill-
fällen vara likartat med det jag
upplevt anser jag att de inspela-
de avsnitten inte bör få sändas.
Detta av omsorg om patienter-
nas integritet.

Björn Rosenlund
specialistläkare, kvinnokli-
niken, Huddinge sjukhus

Replik:

Grundvillkoret
patientens eget
medgivande
Strix Television filmar på

Huddinge sjukhus enligt av
sjukhuset fastställda regler. I
samband med Aftonbladets ar-
tiklar om inspelningarna har
villkoren även granskats av So-
cialstyrelsen så att de inte ska
stå i strid med skyddet för pati-
enternas integritet. Grundvill-
koret för all inspelning är pati-
entens eget medgivande. Vår
uppgift är att i varje situation
respektera ett nej. Detta gäller i
första hand patienter, men även
läkare och annan personal.

Vid inspelningarna ägnar vi
oss bland annat åt att följa en-
skilda läkare på akutmottag-
ningen. Den natt som Björn

Rosenlund refererar till följde
vi barnjouren i syfte att visa hur
akutjouren har ansvar för annat
än akutmottagningen. Kejsar-
snittet var en av hans uppgifter
den natten. Efter såväl skriftlig
som muntlig information om
inspelningarnas syfte samt om
möjligheten att ändra sig i ef-
terhand gav föräldrarna ett
tveklöst godkännande av in-
spelning.

Respekterades
När Björn Rosenlund kom

till avdelningen gjorde han
klart för oss att han inte ville
medverka vid vår inspelning,
vilket vi respekterade. Han
samtalade också enskilt med
föräldrarna varefter vi fick be-
skedet att paret inte ville bli fil-
mat under operationen – vilket
respekterades!

I väntan på att snittet skulle
bli klart hade vi ett samtal med
mannen där det framgick att
paret följt sin läkares (Björn
Rosenlunds) rekommendation
när det gällde inspelning vid
operationen, men att de i övrigt
inte hade något emot att bli fil-
made. Vi frågade då om det
gick bra att filma efter opera-
tionen vilket mannen gav sitt
medgivande till. Vi uppfattade
att även detta ja var tveklöst.

I sammanhanget kan det
vara viktigt att påpeka att några
samtal aldrig fördes inne i själ-
va operationssalen.

Björn Rosenlund må ha
principer och hysa ovilja mot
våra inspelningar, men på sam-
ma sätt som vi måste ha respekt
för att människor inte vill vara
med om tv-inspelning bör han
kunna respektera att många
människor av olika skäl ser po-
sitiva värden i att medverka vid
en inspelning.

Vår uppfattning är vidare
att Björn Rosenlund vid detta
tillfälle satte privata principer
före sina patienter, då han i
onödan blottlade en konflikt
mellan sig själv och såväl sjuk-
husledning som den andre lä-
karen i vars händer familjens
öde vid tillfället låg. I denna as-
pekt beklagar vi vår närvaro, då
den förmodligen skapade mer
oro för föräldrarna än vad som
varit fallet annars.

Andreas Rocksén
producent,
Ann-Catrine Lindberg
reporter,
Strix Television
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»Utan att fråga under-
tecknad, ansvarig
barnmorska  eller blivande
föräldrar gick barnläkaren in
på förlossningsrummet
tillsammans med en – i vit
rock klädd – journalist från
Strix television. Journalisten
började förhöra sig om
huruvida TV-teamet kunde
göra en videoinspelning i
samband med att barnet togs
om hand efter kejsarsnittet?
Framställningen godkändes
av föräldrarna, även
skriftligen.»

Läkartidningens författar-
anvisningar publicerades
senast i nr 42/96. De
kan även beställas från
sekretariatet.

KORRESPONDENS

IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
: F

O
LK

E
 N

O
R

D
LI

N
D

E
R


