
 

 

 

Risskov den 24. januar 2014  

 

LMU ved Specialområdet Kommunikation og Undervisning skal som høringssvar i 

relation til ”Politik for billed- og lydmedier”  og ”Politik patienter i pressen” udtale 

sig: 

 

Overordnet kan LMU kun tiltræde og understøtte, at der udarbejdes retningslinjer og politikker 

for medarbejderes og ledelsers forhold til lyd- og billedmedier. LMU er ligeledes enig i det 

fundamentalt positive i at udvise åbenhed og gennemskuelighed i vores ageren, således som 

det er udtrykt p1 næstsidste afsnit: ”Det er grundlæggende…..i regionen”. 

 

På enkelte punkter er vi dog stærkt betænkelige og af den opfattelse, at indhold og 

formulering næppe er velovervejet og stringent. Især skal vi pege på udsagnet p5, dot 2 under 

”Lydoptagelser” ”Patienten ….. optages”. 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi tit (bl.a. som følge af patientens kognitive tilstand) arbejder 

på en måde, hvor visuel præsentation understøtter og sætter den auditive information i relief. 

Hvis underviseren/medarbejderen altid er informeret om at der laves lydoptagelse er det 

muligt, at tage højde for dette i sin talemæssige præsentation. En senere gengivelse alene af 

det auditive spor vil i visse situationer være direkte misvisende eller forvrængende. Det virker 

direkte uhensigtsmæssigt at der ikke altid informeres om (ikke spørges om tilladelse til) at der 

foretages lydoptagelse. Vi skal eksplicit anmode om at HMU forholder sig til dette. 

 

I relation til fotografering p3 undrer det os, at der ikke relateres til problemstillingen omkring 

fotomotivers identificerbarhed. Det interessante og relevante omkring eksempelvis 

fotografering på en p-plads er vel om der optræder personer der kan identificeres – snarere 

end selve pladsens udseende. 

Som nævnt indledningsvis finder vi i øvrigt mange af omtalte emner både relevante og 

betydningsfulde. 

 

Vi skal i øvrigt tilslutte os den af DOK fremsendte udtalelse i forhold til ”Politik patienter i 

pressen”. 
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