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Yttrande över socialstyrelsens begäran gällande
innehållet i anmälan om tv-serien ”Livräddarna”
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över innehållet i anmälan mot Landstinget i Stockholms län och berörd
sjukvårdspersonal avseende brott mot hälso- och sjukvårdslagen,
patientsäkerhetslagen och offentlighets- och sekretesslagen i samband med
inspelningen av Tv-serien "Livräddarna" som visats i SVT 1 under tiden
2011-03-13 -- 2011-05-25.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-01-12
Förvaltningens yttrande över anmälan
Riktlinjer för vårdgivarens medverkan i medieproduktioner, 2010-03-30
Begäran om yttrande från Socialstyrelsen

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Socialstyrelsen överlämna förvaltningens yttrande över anmälan

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Förvaltningens förslag till yttrande framgår av bilaga till detta
tjänsteutlåtande.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Patrik Hansson
Avdelningschef
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Socialstyrelsen
Regionala Tillsynsenheten Öst/Sek2
106 30 STOCKHOLM

Yttrande gällande innehållet i anmälan om tv-serien
”Livräddarna”
Socialstyrelsens dnr 9.2-22274/2011
Begäran om yttrande
Socialstyrelsen har i skrivelse 2011-11-24 begärt yttrande från Hälso- och
sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting ”gällande innehållet” i en
anmälan inkommen från en enskild till Socialstyrelsen den 27 juni 2011
gällande brott mot hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och
offentlighets- och sekretesslagen i samband med tv-serien ”Livräddarna”
under våren 2011.
Förvaltningen har varken genom Socialstyrelsens försorg eller på annat sätt
haft tillgång till eller särskilt tagit del av nämnda programserie inför
ställningstagande till detta yttrande.
Anmälan
Av anmälan framgår att denna riktar sig mot Stockholms läns landsting och
berörd sjukvårdspersonal ”avseende brott mot hälso- och sjukvårdslagen,
patientsäkerhetslagen och offentlighets- och sekretesslagen i samband med
inspelning av tv-serien Livräddarna under tiden 2011-04-13 – 2011-05-25”.
Anmälaren menar att ”de lagenliga villkoren för hantering av
patientsekretessen har åsidosatts när man filmat personer som är så svårt
påverkade av sjukdomstillståndet eller i sådan allmän psykisk och fysisk
kondition att en välinformerad, införstådd och genomtänkt eftergift av
sekretess inte givits innan filminspelning påbörjats”. Anmälaren menar
vidare att ”man” i fem, av anmälaren exemplifierande fall, inte följt
”vederbörliga lagregler”. Anmälaren påstår slutligen att tv-teamen i tidigare
liknande produktioner och i produktionen Livräddarna har följt med i den
akutläkarbil som inom Stockholm administreras av Falck (Falck Ambulans
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AB; vår anm.) samt att samverkan på insatsplatsen har skett med personal
tillhörande AISAB (Ambulanssjukvården i Stockholm AB; vår anm.)
Bakgrund och fakta i ärendet
Förvaltningen begränsar sitt yttrande till att avse produktionen
Livräddarna och lämnar således tidigare eventuella tv-program utanför.
Från SvT:s hemsida har vi inhämtat att programmen i serien sändes
onsdagarna den 13, 20 och 27 april, samt den 4,11 18 och 25 maj 2011 kl.
21.30.
Stockholms läns landsting har genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ett
flerårigt avtal med Scandinavian Medicopter AB enligt vilket bolaget ska
leverera tjänster avseende ambulanshelikopter och akutläkarbil. Falck, som
är ett dotterföretag till Scandinavian Medicopter AB, utför som
underleverantör denna tjänst.
Det har framgått att tv-serien har skildrat insatserna av en av Falck
timanställd läkare med placering i den av bolaget drivna akutläkarbilen. Ett
tv-team med inspelningsutrustning har följt akutläkaren och annan
sjukvårdspersonal, anställda vid Falck, i deras arbete då de i akutbil bedrivit
sjukvårdsarbete på olycksplatser eller i patienters hem. I serien ska
ambulanspersonal från Falck och AISAB ha förekommit i bild, liksom
ambulansbilar från Falck och från AISAB.
Landstingets roll
Landstinget har inte varit part i produktionen, utan det var en verksamhet
inom Falcks ansvarsområde som följdes och skildrades.
Landstinget har inte varit berört i annan mening än att landstinget har ett
ansvar för hur dess underleverantörer utför sina åtaganden. I detta ingår att
agera ifall underleverantör inte följer de föreskrifter som gäller för den
avtalade verksamhetens utförande.
Landstingets delaktighet inskränkte sig till att Landstingsstyrelsens
förvaltning, dåvarande chefläkare och presschefen, under förarbetet av
producenten fick information om den planerade produktionen. Bland annat
hade man ett möte med producenten.
Dåvarande chefläkaren hade i mars 2010 fastställt Riktlinjer för
vårdgivarens medverkan i medieproduktioner, vilka bifogas yttrandet.
Dessa riktlinjer lämnades för kännedom till producenten samt till Falcks vd
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och till AISAB:s vd. Av riktlinjerna framgår bland annat att förfrågan om en
patient eller anhörig är villig att medverka i mediesammanhang aldrig får
ske i direkt anslutning till vårdtillfället.
Falck anger i brev den 8 december 2011, som enligt vad som uppgivits sänts
till Medicopter AB, vilket bolag därefter skickat det vidare till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF), att ”Falck har inte varit en del av denna
produktion varken via muntliga eller skriftliga avtal”. Man anger att ”[d]en
enda koppling som finns till Falck är att en timanställd läkare hos oss
önskade få vårt medgivande att medverka i denna produktion av SVT. Vi
blev också kontaktade av SVT i samma ärende där de önskade att vi
godkände läkarens medverkan.
Dock ställde vi för god ordnings skull frågan om produktionen skulle
innehålla vårdinslag och om SVT hade inhämtat godkännande från
landstinget. SVT uppgav att man hade ett sådant godkännande.
Eftersom läkaren enbart har timuppdrag hos oss och har anställningar även
hos andra uppdragsgivare gjorde vi bedömningen att vi inte hade anledning
att hindra detta personliga uppdrag, dessutom att landstinget skulle ha
godkänt produktionen. Således är detta ärende inget som berör våra
avtalsförhållanden med er (Scandinavian Medicopter AB; vår anm.) eller
landstinget.”
Enligt uppgift finns det inte heller avtal mellan SvT och AISAB, det
landstingsägda ambulansbolaget. Däremot framgår av e-brev den 10 juni
2010, från AISAB:s vd ställt till bl. a Falck:s vd, där han med hänvisning till
ovan nämnda riktlinjer redovisar sin uppfattning att dessa riktlinjer
”innebär att tv-inspelning inte får ske i samband med uppdrag där AISAB
är vårdgivare”.
Producentens uppgifter
Förvaltningen har fått information från tv-seriens producent angående
omständigheterna vid inspelning och produktion av programmen och att
han avser att skicka in en skrivelse till Socialstyrelsen med anledning av
anmälan.
Producenten har uppfattat att det som sades vid samtal med chefläkaren
innebar att han fått ett medgivande till produktionen.
Han uppger att programserien bygger på rekonstruktioner, inspelningar
där den drabbade eller vårdnadshavare före inspelningens start har fått ge
sitt godkännande respektive inspelning på allmän plats som har skett helt
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självsvåldigt av SvT. Vid rekonstruktionerna har man använt sig av inlånad
ambulans och använt sig av sjukvårdsrekvisita, statister, vårdpersonal och
låtit den drabbade agera. Inspelningen har skett långt efter det egentliga
olyckstillfället och med patientens medgivande. Producenten nämner även
att de drabbade, som valt att tacka ja, före inspelningens start har fått
information om att de skulle komma att bli kontaktade igen, för att återigen
kunna bestämma, om de vill medverka, ”en s.k. ångerrätt”. Viss inspelning
har gjorts på allmän plats där inspelningsteamet agerat helt självständigt.
I alla fallen har berörda i efterhand gett sitt samtycke skriftligt. Enbart om
sådant samtycke förelegat har det inspelade tagits in i produktionen.
Fyra fall i serien är enligt producenten inspelade ”hemma hos människor”.
Dessa fall har varit rena bedömningsuppdrag och inte akutfall. Det har getts
information före inspelningen från sjukvårdpersonalen, om syftet med
inspelningen, och man har upplyst patienten om att vederbörande absolut
inte behöver delta i inspelningen om han eller hon inte vill. Alla som gett
samtycke uppges ha varit beslutskapabla för egen eller för sina barns
räkning.
Förvaltningen konstaterar
Förvaltningen, som således inte haft tillgång till underlaget för anmälan
dvs. tv-programmen i fråga, och som i sitt svar begränsar sig till den
begränsade information som ges i anmälan och vad som i övrigt inhämtats,
har inte varit en part i produktionen, eftersom det var en verksamhet inom
Falcks ansvarsområde som avsågs följas och skildras.
Förvaltningen konstaterar att det inte ingåtts något avtal mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen eller landstinget i övrigt och SvT med anledning av
den aktuella programserien. De verksamheter som har avtal med
landstinget är skyldiga att följa gällande riktlinjer. Patientens integritet
måste alltid respekteras bland annat genom att bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen följs.
Landstinget genom dåvarande chefläkaren vid Landstingsstyrelsens
förvaltning (LSF) har genom sina riktlinjer meddelat SvT och andra
eventuellt involverade vad som gäller vid förfrågningar av aktuellt slag. När
det gäller producentens uppfattning att landstinget skulle ha godkänt
inspelningen bör slås fast att landstinget inte har någon möjlighet att
"godkänna" utformningen av medieproduktioner, men väl kan fungera som
diskussionspartner i sammanhanget. Respektive verksamhet, intern eller
extern, har ett eget ansvar att tillämpa fastställda riktlinjer.
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Förvaltningen har, så länge inget annat är visat, inte anledning att
ifrågasätta de uppgifter som lämnats från producenten angående hur tvprogrammen kommit till och hur de producerats eller att samtycken
hämtats in från de personer som på något sätt deltagit i serien.
Beskrivningen ger inte förvaltningen anledning ifrågasätta annat än att
avsikten i och för sig varit att tillvarata patientintegriteten.
Av huvudsakligt intresse torde vara de fall som inte utgör SvT:s
inspelningar på eget bevåg på allmän plats eller rena
efterhandsrekonstruktioner, alltså de fall som producenten angett som
inspelningar ”hemma hos människor” och som enligt producenten utgör
”rena bedömningsuppdrag och inte akutfall” och om det rör sig om
personer som är så svårt påverkade av sjukdomstillståndet eller i sådan
allmän psykisk och fysisk kondition att en välinformerad, införstådd och
genomtänkt eftergift av sekretess inte kan ha getts innan filminspelning
påbörjats som anmälaren påstår.
Det skulle vara fel att försöka göra en bedömning av dessa fall från
förvaltningens sida utan att ens ha tillgång till programmen. Generellt
menar dock förvaltningen, mot bakgrund av JO:s uttalanden och
landstingets riktlinjer, att av försiktighetsskäl sådana inspelningar inte bör
göras, oavsett hur situationen betecknas. Det vore av värde för
rättstillämpningen om Socialstyrelsen i sitt beslut antingen slog fast detta
eller angav om det finns situationer där det skulle vara acceptabelt att spela
in och var i så fall gränsen går mellan dessa båda situationer och vilka
förutsättningar som måste föreligga.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen eller någon annan enhet inom
landstinget har inte varit part i den aktuella produktionen. Landstinget var
dock genom Landstingsstyrelsens förvaltning informerad om att
programserien planerades genom att det var kontakter mellan producenten
och förvaltningen. I samband med dessa informerade LSF såväl
producenten som eventuellt presumtiva parter om de riktlinjer som gäller.
Programserien har skildrat verksamhet som personal vid Falck Ambulans
AB bedriver. I detta fall är det direkta vårdgivaransvaret överlämnat till
Falck Ambulans AB som har att agera i enlighet med vad som framgår i
avtal och iaktta alla regler som gäller för en vårdgivare. I detta ingår att se
till att sekretesskyddet för patienter tillvaratas. Landstinget har ett
övergripande ansvar för hur denna underleverantör fullföljer sitt åtagande.
Företaget var informerat om gällande riktlinjer. Av riktlinjerna framgår
bland annat att förfrågan om en patient eller anhörig är villig att medverka i
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mediesammanhang aldrig får ske i direkt anslutning till vårdtillfället. SLL
hade därmed gjort så långt som var möjligt vad som ankom på landstinget.
Anmälan och utredningen uppenbarar behovet av att landstinget påtalar
Falck AB:s ansvar, för sin personals åtgärder oavsett anställningsform. Det
finns anledning att närmare följa upp i vilken mån gällande riktlinjer har
följts. Slutligen tydliggörs behovet av att se över riktlinjerna och förtydliga
dem så att de på ett bättre och juridiskt korrekt sätt korresponderar med de
vägledande uttalanden som JO gjort angående vårdgivares och personals
ansvar i mediesammanhang av nu aktuellt slag. Socialstyrelsens
bedömning, åtgärder och uttalande i det nu aktuella ärendet blir av stort
värde i det sammanhanget.

Bilaga: Riktlinjer för vårdgivarens medverkan i medieproduktioner,
2010-03.30

HSN 1111-1464

