
På liv og død – en tv-serie om norsk helsevesen 



På liv og død 
Britisk format –  BBC-serie  
u  100 kamerateam dokumenterte 

The National Health Service 
(NHS) for en dag. 

u  Grunnideen:  
n  Alle har en mening om 

helsevesenet. Vi hører mer om det 
negative enn det som er positiv. 

n  Men hva hvis vi får et innblikk i alt 
som skjer i løpet av en dag – hva 
vil vi tenke da? 
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På liv og død 
Lett overførbart til norske forhold 
 

n  Offentlig finansiert helsevesen. 
n  Folk har store forventinger til 

det norske helsevesenet. 
n  Mediene rapporterer ofte fra 

negative hendelser. 
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På liv og død 
u  God medieomtale. 
u  300 000 seere i snitt. 
u  Positive tilbakemeldinger fra 

helsepersonell og publikum. 
u  Serien brukes i undervisning. 
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På liv og død 
Hvordan fikk vi tillit?  

u TVNorge kontaktet Helsedirektoratet 
u Videre kontakt med helseregionene 
u ITV tok direkte kontakt med foretakene 

u De aller fleste var positive 
u Vi hadde ønsker om saker 
u Sykehusene kom med forslag til saker 
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På liv og død 
Hvordan fikk vi tillit?  

u hovedavtaler med hvert enkelt foretak 
n  gir bl.a. sykehusene en gjennomsynsrett 
n  Regulerer hvilke etiske retningslinjer produksjonen må forholde 

seg til. 
u  samtykke fra pasientene. 

n  Med rett til å trekke seg i to måneder etter opptak. 
u  samtykke fra helsepersonell. 
u Alle i tv-crew undertegner et taushetspliktskjema. 
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På liv og død 
Hva er taushetsplikt for oss?  

u Omfatter alle medisinske og andre personlige 
opplysninger om pasienter og pårørende. 

u Gjelder for ubegrenset tid og oppheves kun dersom 
personen opplysningene gjelder, gir sitt særskilte 
samtykke. 

u Taushetsplikten gjelder likevel ikke informasjon som 
fremkommer av ferdig produksjon.  
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På liv og død 

Vårt møte med helsevesenets etikk: 
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Etikk, prinsipp eller vurdering av situasjon? 
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Prinsipp – hvorfor det?  
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På liv og død 

Forskjellige etiske situasjoner – samme taushetsplikt? 
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Hvorfor vise åpenhet? - Folkeopplysning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n Synliggjøring av tjenester 
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Hvorfor vise åpenhet? - Folkeopplysning 
 
 
 
 
 
 

 
n Synliggjøring av tjenester 

 

 
n Forteller hvordan helsevesenet fungerer 
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Hvorfor vise åpenhet? - Folkeopplysning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n Synliggjøring av tjenester 

 

 
n Forteller hvordan helsevesenet fungerer  
n Skattebetalernes rett til innsyn 
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Testmønster for bredformat (16:9) 

Test av 
sideforhold 

 
(Skal vises som en 

sirkel) 

16:9 

4:3 


