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Hva er oppdraget?

1.4. Det er pressens rett å informere om 
det som skjer i samfunnet og avdekke 
kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt 
å sette et kritisk søkelys på hvordan 
mediene selv fyller sin samfunnsrolle. 
1.5.Det er pressens oppgave å beskytte 
enkeltmennesker og grupper mot overgrep 
eller forsømmelser fra offentlige 
myndigheter og institusjoner, private 
foretak eller andre. 
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Hvilke typer saker

Nyheten – dramaet - skjebnen
Systemkritikken – eksemplifisert
Systemkritikken – ikke eksemplifisert
Den faglige debatten
Pengegaloppen

NB! Ting utvikler seg!
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Disse er med…

Pasientene
Potensielle pasienter
Pårørende
Plagede
Psykiatere
Pleiere
Politikere
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Pasienter og potensielle…

Pasient som skurk

Pasient som offer

Pasient som eksempel

NB! Rollene kan endres!
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Hva sier VVP – pkt 3.9?

”Opptre hensynsfullt i den 
journalistiske arbeidsprosessen. Vis 
særlig hensyn overfor personer som 
ikke kan ventes å være klar over 
virkningen av sine uttalelser. Misbruk 
ikke andres følelser, uvitenhet eller 
sviktende dømmekraft. Husk at 
mennesker i sjokk eller sorg er mer 
sårbare enn andre.” 
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Og også…

”4.1.Legg vekt på saklighet og 
omtanke i innhold og presentasjon.”
”4.6.Ta hensyn til hvordan omtale av 
ulykker og kriminalsaker kan virke på 
ofre og pårørende. Identifiser ikke 
omkomne eller savnede personer 
uten at de nærmeste pårørende er 
underrettet. Vis hensyn overfor 
mennesker i sorg eller ubalanse.”



Arne Jensen                                 
Norsk Redaktørforening

Og i noen tilfeller…

”4.9. Vær varsom ved omtale av 
selvmord og selvmordsforsøk. Unngå 
omtale som ikke er nødvendig for å 
oppfylle allmenne informasjonsbehov. 
Unngå beskrivelse av metode eller 
andre forhold som kan bidra til å 
utløse flere selvmordshandlinger.” 
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Og de andre…?
Pårørende
- Målbærere av kritikk

Plagede
- Ofre og bare det

Psykiatere og pleiere
- Eksperter
- Eksekutører
- Ekse

Politikere
- Sjokkerte
- Savnede
- Supermenn
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Fire hovedutfordringer

Metodekunnskap
- Hvem er reelle motparter?

Fagkunnskap
- Hva er sant?

Ikke gå seg fast i skjebnedramaene
- Fra skjebne til struktur

Etisk refleksjon
- Hvem skal vernes?
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Er det så ille? Kanskje ikke…

En undersøkelse av alle oppslag om 
psykiatri i ti ledende norske aviser i første 
halvår 1991. Av 265 oppslag viste 79 % en 
positiv eller nøytral holdning til psykiatri. 
(Kjøk og Dahl)
”Uttalt negativ omtale av psykiatri i avisene 
synes ikke å kunne bekreftes ved 
undersøkelser av norsk presse.”
(Gunnar Dreyer Lyngstad – TDNLF 2000)
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På den annen side…

Hva betyr ”positiv eller nøytral 
holdning til psykiatri”?
Hva betyr det for pasientene?
Hva betyr det for pårørende?
Hva betyr det for de plagede?



Takk for oppmerksomheten!
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