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Høring af udkast til ”Patienten i pressen” – politik for 

mediernes adgang til at filme, fotografere eller interviewe 

patienter 
 

 
 
 
Regions-MEDudvalget har på møde 5. december 2013 besluttet at 
sende et udkast til politik for mediernes adgang til at filme, 
fotografere eller interviewe patienter, i høring i Hoved-MEDudvalgene 
på sundhedsområdet: ”Patienten i pressen”. 
 
Intentionen med politikken er at få et redskab til at håndtere 
pressens store interesse for udsendelser med patienten i fokus. 
”Patienten i pressen” er her et redskab til at kunne takle balancen 
mellem åbenhed/synlighed i sundhedsvæsenet og det at værne om 
patient og pårørende i en sårbar situation. 
 
Politikken er på flere områder et udtryk for en stramning af den 
eksisterende praksis i regionen. 
 
./. Vedlagt udkast til politik, ”Patienten i pressen”. Udkastet er 
tilrettet på baggrund af drøftelserne i Regions-MEDudvalget 5. 
december. 
 

I forbindelse med udarbejdelse af udkastet, har der mandag 18. 
marts været afholdt en høring for regionsrådet om de etiske 
udfordringer, der er forbundet med at åbne sundhedsvæsnet for 
medierne. 
 
Kommunikation og implementering  

Såfremt politikken vedtages, skal den kommunikere til relevante 
medarbejdere, så den bliver et anvendeligt redskab i dagligdagen. 
Det kan f.eks. ske ved at udarbejde en kort udgave, der opsummerer 
de vigtigste pointer, information på intranet m.v. 
 
To politikker til drøftelse og beslutning parallelt 

Det bemærkes, at der parallelt med drøftelser af ”Patienten i 
pressen” sker en drøftelse af ”Politik for billed- og lydmedier”, der har 
fokus på retningslinjer for brug af billeder, video – og lyd, hvor 
medarbejdere optræder. Dette har vist sig hensigtsmæssigt, da de to 
politikker supplerer hinanden.  
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Side 2 

Proces og tidsplan for drøftelse og vedtagelse er den samme for de to 
politikker, dog med den undtagelse, at ”Patienten i pressen” 
udelukkende drøftes i Hoved-MEDudvalgene på sundhedsområdet.  
 

Høringsfrist og den videre proces 

Høringssvar bedes sendt til Koncern HR, Region Midtjylland senest 
mandag 17. marts 2014 kl.12 (høringssvarene bedes fremsendt 
elektronisk til helle.hammer@stab.rm.dk). 
 
Efter endt høringsfrist vil svarene blive forelagt Regions-MEDudvalget 
på et møde onsdag 23. april 2014. Herefter sendes politikken til 
drøftelse i forretningsudvalget tirsdag 17. juni 2014 samt til 
drøftelse/vedtagelse i regionsrådet onsdag 25. juni 2014. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Birgitte 
Thingholm, Koncern Kommunikation, tel.7841 0600, 
Birgitte.Thingholm@stab.rm.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bo Johansen 
 


