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Til Legeforeningen      Oslo, 18. juni 2018 
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Høring: Innspill til Åpenhetsutvalget 

Det vises til høringsgrunnlaget. Utvalget skal utrede praktiske spørsmål knyttet til filming, 

fotografering og reportasjer fra blant annet sykehus, sykehjem og andre deler av helse- og 

omsorgstjenesten. 

Spørsmålene skal vurderes i lys av hensynet til ytringsfrihet, ansvaret for å yte forsvarlige 

tjenester, personvern og taushetsplikt. Prinsippene trekker til dels i ulike retninger, og må 

avveies mot hverandre i hvert enkelt tilfelle. 

PSL ønsker å gi følgende innspill: 

 

Filming, fotografering og/eller lydopptak forutsettes klarert på forhånd. 

 

Ulike situasjoner: 

1. reportasjer knyttet til ulik undersøkende journalistikk og generelle forhold i 

helsevesenet generelt eller ulike helseinstitusjoner spesifikt. Dette kan være 

situasjoner der man ønsker å belyse nyvinninger innen utredning og behandling 

(positive nyheter), behandlingsforløp eller å dokumentere kritikkverdige forhold  

 

2. reportasjer knyttet til spesifikke pasientforhold utført av tredje person, f ex 

journalister. Situasjoner der men ønsker å vise spesifikke pasienthistorier eller 

undersøkende journalistikk der man ønsker å dokumentere påstått feil behandling 

eller lignende 

 

3. dokumentasjon av legeundersøkelser og lignende utført av pasient eller pårørende. 

Dette kan være situasjoner der man ønsker å dokumentere informasjon gitt av lege 

(eller annet helsepersonell) eller dokumentere behandling/helsehjelp som f. ex 

fødselshjelp, poliklinisk behandling eller ulike undersøkelser som ultralyd og 

lignende. 
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Problemstillinger: 

• taushetsplikten kan bli brutt 

• uttalelser kan misbrukes 

• redigering av lyd/bilde dokumentasjon og derved skjev fremstille den aktuelle 

situasjonen 

• dokumentasjon av vanskelige situasjoner der raske beslutninger må tas og 

feilvurdering er en risiko som ved f.ex. ulykker, fødsler og lignende.. Dette kan 

igjen brukes mot legen/helsepersonellet i en evt situasjon der behandling ikke har 

fått et optimalt utfall 

• filming/fotografering etc kan virke stressende på lege/helsepersonell som derved 

lettere kan gjøre feil 

• opptak/dokumentasjon der faguttrykk og uttalelser skal tolkes i ettertid, kan 

misforstås og misbrukes i ettertid. 

 

Prinsipper som bør ligge til grunn: 

Det bør alltid foreligge skriftlig samtykke. 

Hensikten med opptak/dokumentasjonen bør også dokumenteres. 

Leger/helsepersonell bør alltid ha anledning til å reservere seg mot opptak. 

Opptak/dokumentasjon bør alltid godkjennes av legen/helsepersonellet i ettertid før dette 

materialet brukes som avtalt. 

Opptakene/dokumentasjonen bør aldri kunne videreselges ellers brukes av tredjepart uten at 

dette er godkjent av partene. 

 

Generelt er direktesendinger bedre enn opptak ifm intervju da disse ikke kan redigeres. 

 

 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 


