Koncern Kommunikation

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Anders Thomsen
Redaktør DR1, DR2, DR3 - DR Medier

Telefon 38 66 50 00
Web www.regionh.dk

DR Byen
Emil Holms Kanal 20, opg. 3.-4
DK-0999 København C

CVR/SE-nr: 29 19 06 23
Dato: 7. juni 2013

Fornyet klage over Larm Film i forbindelse med produktion til DR

Kære Anders Thomsen
Tak for dit svar på Region Hovedstadens klage af 15. maj over produktionsselskabet Larm
Film, som er i gang med at optage en dokumentar for DR med fokus på hospitalserhvervede
infektioner.
Der er stadig en række graverende forhold, der gør, at jeg sender denne nye klage, og som
sætter DR, som aftager af dokumentaren fra Larm Film, i en situation, hvor I efter vores mening ikke lever op til god presseskik.
Skjulte optagelser
Efter dit svar på klagen er det kommet til vores kendskab, at Larm Film har lavet skjulte optagelser på ikke blot Herlev Hospital – men på yderligere tre hospitaler i Region Hovedstaden: Amager, Frederikssund og Hillerød.
Du henviser i dit svar 28. maj til, at de skjulte optagelser på Herlev Hospital var et resultat af,
at hospitalet - efter at Larm Film brød en klar interviewaftale – ikke ønskede at indgå i yderligere optagelser.
Du anfører desuden, at det ifølge reglerne for god presseskik er en betingelse for skjulte optagelser, at offentliggørelse tjener en samfundsmæssig interesse, der overstiger hensynet til de
personer, der optages med skjult kamera – og at den nødvendige journalistiske dokumentation
ikke, eller kun meget vanskeligt, kan skaffes på anden vis (min fremhævelse).
Larm Film har den 3. april lavet en optagelse på Hvidovre Hospital med den omtalte ATPmåling, som blev til efter en anmodning om et interview.
Derfor virker det meget besynderligt, at Larm Film blot begiver sig ind på tre andre hospitaler
og laver skjulte optagelser.

Som eksemplet fra Hvidovre viser, kunne optagelserne – som god presseskik kræver - være
lavet på anden vis ved simpelthen at bede om lov, og Larm Film/DR overtræder derfor god
presseskik ved at tage udgangspunkt i et svar fra Herlev Hospital og så antage, at svaret ville
være et nej på andre hospitaler i Region Hovedstaden også.
Vi regner derfor med, at de skjulte optagelser IKKE bruges i den kommende dokumentar,
men derimod slettes, da de er optaget i strid med god presseskik.
Det fremgår desuden af DRs programetik kapitel 6, at der for hver optagelse med skjult kamera skal ske en godkendelse fra en direktør. Vi vil derfor også gerne bede om en bekræftelse
på, at dette er sket over for Larm Film.
Hvis de skjulte optagelser alligevel bruges, vil vi indklage Larm Film/DR for Pressenævnet.
Gangareal er ikke offentligt areal
Du skriver i dit svar, at ”Det er DRs opfattelse, at gangarealer på et offentligt hospital er et
frit tilgængeligt område, hvor der som udgangspunkt kan filmes uden forudgående tilladelse”.
Dette er ikke korrekt.
Ombudsmandens har i sin afgørelse af 1977 p. 384 fastslået, at et hospital med hjemmel i sin
almindelige anstaltsbeføjelse kan regulere TV-selskabers adgang til hospitalets område således, at TV-selskabets færden på hospitalets område ikke er til gene for hospitalets øvrige patienter og personale og for hospitalets drift i øvrigt.
Region Hovedstadens hospitaler skal beskytte patienter og personale mod at blive udstillet i
medierne mod deres vilje. Det betyder, at gangarealer på hospitalerne er følsomme områder,
hvor patienterne kan forvente, at der bliver taget hensyn til deres situation og identitet.
Det betyder ifølge Ombudsmandens afgørelse (vedhæftet), at der IKKE må filmes på et
gangareal uden forudgående aftale med hospitalet, så der kan træffes de fornødne foranstaltninger. Det faktum at ingen standser filmholdet på Herlev Hospital er ikke en formildende
omstændighed, der berettiger til at filme overhovedet.
Klart brud på aftale
Jeg skal desuden igen efter dit svar 28. maj anføre, at det fortsat er vores opfattelse, at Larm
Film bryder en klar aftale om at følge og optage egenkontrol af en operationsstue på Herlev
Hospital den 8. marts 2013. Kommunikationschef Jens-Peter Wehlitz indgik en telefonisk aftale med redaktionschef Adam Tatt om, at holdet udelukkende måtte følge og dokumentere
hospitalets egenkontrol.
Derfor er det et klart brud på aftalen, at holdet optager en samtale om målemetoder i elevatoren på vej til egenkontrollen, og at de fremprovokerer en accept hos en medarbejder, som ikke har kompetence til at udstede tilladelse til eksterne målinger, da ATP-målinger ikke indgår
i hospitalets egenkontrol.
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Da disse optagelser er foregået uden for aftalen, forventer vi, at denne optagelse skal fjernes
fra et kommende program.
Fremadrettet
DR ønsker ifølge dit svar, at alle programmer er korrekte, fyldestgørende og nuancerede,
samtidig med at dialogen med de medvirkende er god.
DR’s ønsker ligger helt på linje med Region Hovedstadens bestræbelser.
Det har desværre ikke været muligt at komme i dialog med Larm Film om de målrettede tiltag, som Region Hovedstaden har gennemført for at nedbringe risikoen for smitte på hospitalerne.
Resultatet er bl.a., at antallet af infektioner på Herlev Hospital er reduceret med 30 %. For
denne ihærdige indsats har hospitalet netop modtaget Region Hovedstadens kvalitetspris.
Da vi selvfølgelig også mener, at rengøring og hygiejne på hospitalerne er af samfundsmæssig betydning, opfordrer vi Larm Film til at researche fyldestgørende og få lavet eventuelle
alternative målinger i samarbejde med Region Hovedstaden og under kontrollerede forhold.
Jeg skal endvidere oplyse dig, at vi er i gang med at lave et mere teknisk responsum i forhold
til ATP-metoden, som sætter spørgsmålstegn ved metodens validitet, om Larm Film overhovedet har brugt den korrekt i deres målinger og dermed grundpræmissen for hele udsendelsen. Dette følger senere som en henvendelse til Larm Film og DR, og vil selvfølgelig være
vores udgangspunkt for at stille op til eventuelle interviews.
Jeg forventer stadig, at vores klage har opsættende virkning i forhold til den frist, som Larm
Film har meldt ud angående respons på de skjulte optagelser.
Med venlig hilsen
Margrethe Lyngs Mortensen
Kommunikationsdirektør i Region Hovedstaden
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