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Till berörda produktionsbolag och SKL 

Skrivelse angående filmning av suicidförsök  

På senare år har det blivit populärt att visa det arbete som olika yrkesgrupper gör i TV. 

Brandmäns, polisers och ambulanspersonals insatser i verkliga livet filmas oftast via privata 

produktionsbolag. Programmen är populära och de ansvariga brukar hävda att det finns ett 

allmänintresse att publiken får inblick i utryckningspersonalens viktiga arbete. En annan aspekt 
som lyfts fram är att medborgarna ska veta vad deras skattepengar används till. 

De privatpersoner som filmas tillfrågas i efterhand om de vill medverka. Det kan handla om en 

person som gått genom isen, någon som blivit påkörd eller som råkat ut för en någon annan 

olyckshändelse. Men det kan också handla om en person som försöker ta sitt liv. Att försöka ta 

sitt eget liv är den yttersta konsekvensen när en människa förlorat allt sitt hopp. 

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, skriver till er för att påpeka det orimliga i att 

utsätta en person som befinner sig i ett så utsatt läge för en stor allmänhets blickar. Allt läggs 

dessutom ut på nätet och finns kvar och kan allvarligt försvåra en läkningsprocess. När det 

handlar om att filma vid verkliga suicidförsök har man passerat en gräns då man måste fråga sig 
vad motivet egentligen är. Vem gagnar det? 

Produktionsbolagen STRIX och TITAN, men också aktuella kommuner och landsting som 

tillåter filmningen försvarar sig med att den filmade personen har några dagar på sig att besluta 

sig för att säga ja eller nej till att det inspelade visas på TV och att ansiktet kan dimmas. Med 

tanke på att såväl den berörde individen som dennes anhöriga befinner sig i ett kristillstånd efter 

ett suicidförsök anser vi filmningen som sådan ytterst olämplig. Att i en sådan situation 

överhuvudtaget behöva ta ställning till om händelsen ska visas i ett TV-program finner vi 

ovärdigt. Själva ställningstagandet stjäl dessutom livsviktig tid som behövs för återhämtning 

och för att hitta en väg tillbaka till livet. 
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Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

Nationell samverkan för Psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och 

anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en 

oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större 

inflytande över de beslut som fattas inom området.  
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NSPH:s medlemsorganisationer 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling – RFHL  

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH 

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES 

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt 

RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa 

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 

Svenska OCD-förbundet Ananke  

Svenska Ångestsyndromsällskapet - ÅSS 

Sveriges Fontänhus 

Associerade medlemmar 

Föreningen Balans  

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika – FMN 

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation 
 


