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 Forord
 

 Kjære medlem

 Helsestoff «selger» mer enn noen gang. Det kan være førstesider om alt som ikke fungerer 
i helsevesenet, eller det er temasider med titler som «Helse og velvære». En del av dette 
ligger utenfor det medisinske fagområdet. Likevel er legen ofte den som sitter med  
nøkkelen til informasjon. Dette gjelder både når det dreier seg om å by på sin kompetanse 
og når det handler om å forklare sammenhenger. Mediene er ofte opptatt av enkelt-

 historier, mens Legeforeningen ønsker å sette søkelyset på systemer og rutiner.

 Journalistene vil ha legen i tale. Legen kan av og til være tildelt rollen som helt eller skurk. 
Det er likevel oftest legen som fagperson med faktakunnskap mediene oppsøker. Pressen i 
dag er vel kjent med at det på mange spørsmål ikke finnes entydige ja- og nei-svar.

 Det er ikke bare tillitsvalgte eller de fremste spesialister innen ulike områder som har  
medienes interesse. Svært mange av Legeforeningens nesten 30 000 medlemmer er i  
kontakt med journalister fra tid til annen. Dette må vi se på dette som en gyllen mulighet, 
for faget, legerollen og Legeforeningen. Alle leger er viktige talspersoner for  
organisasjonen.

 I dette heftet får du enkle råd om mediekontakt, enten du blir kontaktet eller selv har noe 
du vil gå til pressen med. 

 Vi i kommunikasjonsavdelingen holder gjerne mediekurs for legegrupper. Inviter oss!  
Ta også kontakt i konkrete mediesaker der du trenger råd. 

 Med vennlig hilsen

  
 
Herborg Bryn

 Kommunikasjonsdirektør
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 LEGEN OG PRESSEN – gode råd om pressekontakt

 
 Pressen: En mulighet – ikke en trussel

 Legeforeningen ønsker og arbeider for å ha et åpent forhold til pressen. Det 
formidles mye helsestoff av høy karakter i norske medier, i tillegg til at 

 pressen påpeker svakheter og feil i helsevesenet. Det er ikke bare tillitsvalgte, 
forskere og leger med særlig medisinsk viten på et spesielt fagfelt eller  
område som er av interesse for mediene. Alle leger kan og bør være  
forberedt på å bli kontaktet av pressen.

 Pressen kan av og til behandle leger kritisk, og derfor kan leger være  
tilbøyelige til å se på mediene som en trussel. Men redaksjonene er ikke ute 
etter å forfølge den medisinske profesjon spesielt. Andre yrkesgrupper og 
andre deler av samfunnslivet behandles på samme måte. Pressens funksjon 
som den fjerde statsmakt er å overvåke og påtale overgrep mot enkelt-

 mennesker som blir begått av de tre andre statsmaktene. Kritisk journalistikk 
er viktig for å verne om befolkningens frihet, selv om det er ubehagelig når 
man selv er i søkelyset. Dette kan føre til at noen leger ikke ser de 

 mulighetene som ligger i en bevisst bruk av mediene.

 Kommunikasjon er noe leger driver med hele tiden, vis-à-vis pasienter og 
samarbeidspartnere. Å kommunisere med journalister er både interessant 
og utfordrende, men spillereglene er noe annerledes. Disse omtales i dette 
heftet. Blant annet vil det å avslå, og gi opplysninger eller å uttale seg, sjelden 
å hindre en journalist fra å forfølge en bestemt sak. Såfremt det ikke er 

 taushetsbelagte opplysninger som legen ikke har lov til å uttale seg om, 
 finner som regel media andre kilder. Du bør derfor tenke igjennom om det er 

klokt å ikke uttale seg. Det kan medføre at journalisten blir ekstra interessert i 
saken. 

 Ofte vil leger kunne bidra til å nyansere en sak og korrigere opplysninger. 
Dette kan hjelpe journalisten til å vurdere om det fremdeles er en sak, 

 og det er langt bedre enn at man i ettertid må dementere en feilaktig frem-
stilling. I de fleste tilfeller er det derfor en fordel å uttale seg når journalister 
tar kontakt. Generelt får du mest ut av å møte pressen med en åpen og  
konstruktiv kritisk holdning.
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 Jeg ønsker kontakt med media
  

Hvem ønsker du å nå?
Tenk gjennom hvem saken din er interessant for, og hvordan du når  

 målgruppen. Husk også sjekke om sykehuset eller kommunen har  
pressereglement som gir føringer for hva og hvordan du skal forholde deg 

 til pressen som ansatt. Tenk også gjennom om du er den rette til å uttale 
deg.

 Er saken din
 - av lokal, regional eller nasjonal interesse? Velg avis/etermedium som   

 dekker det området hvor målgruppen din er
 - visuell og egner seg for tv, eller passer den bedre for radio eller trykte  
  medier?
  

Husk at det er forskjell mellom dagsaktuelt nyhetsstoff og litt mer  
omfattende helsestoff. Generelt helsestoff kan egne seg bedre i helgebilag, 
både i radio/fjernsyn (Lørdagsrevyen) og som bilag til avisene.  
Dagsaktuelt nyhetsstoff hører mest hjemme i de «raske» nyhetskanalene 
som NRK Dagsnytt, P4 etc., som oppdateres daglig eller oftere.

 Du kan også skrive et leserinnlegg, blogginnlegg eller en kronikk. Da er det 
din versjon som kommer frem. Men også her må innholdet tilpasses me-
dium og målgruppe.

 Finn en vinkling
 For å vekke journalistens interesse i en hektisk hverdag, bør du prøve å finne 

en god journalistisk knagg å henge saken din på. Aftenposten har en god 
huskeregel for å måle potensialet for en sak. Stikkordet er OVEN. Sjekk om 
saken din oppfyller noen av disse kriteriene?
 
Overraskende

 Vesentlig
 Engasjerende
 Nyttig

 
 
Ha disse i bakhodet når du formulerer henvendelsen til journalisten. 
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torsdag
22. desember 2011Uke 51   Nr. 495152. årgang

Kr 25

Norges største avis

Kultur • side 3

Stoltenberg

Japan, Iran og Frankrike byr  på de beste  julefilmene
Skal du på kino i julen, så blås i Hollywood. Velg heller japansk, iransk eller fransk, mener våre anmeldere.

Helseministeren krever  at fastlegene skal:

Nyhet • del 1 • side 6-7 
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forslagene blir vedtatt kan vi ikke forvente at legene ønsker å være fastleger

Hege Gjessing, president  i Legeforeningen 

u ta telefonen innen to min.u Innkalle pasienter selvu Dra på hjemmebesøku Kontrolleres av pasienteneu Kunne straffes     økonomisk av      kommunen
 

VerdeN • del 1 • side 30-31 

200  
drept  
i Syria

Kultur • side 14–17

William shimell og Juliette Binoche  
i Møte i Toscana.

President Bashar al-Assad slår beinhardt tilbake mot demonstranter. Minst 200 er drept siste to døgn.

sport • del 1 • side 50–52

Vil granske alle  fotballoverganger Fotballpresident Yngve Hallén har bestemt at alle internasjonale over-ganger siden 2007 skal granskes.

I politikkens verden er det ingen automatisk sam-menheng mellom respekt for en person og oppslut-ning om hans parti.
Håvard Narum, kommentator

Nyhet • del 1 • side 8

Vil ha nordisk vurdering av psykiatri-diagnosen Professor Johan Cullberg slakter  rapporten om Anders Behring Breivik  og mener en nordisk ekspertgruppe bør  vurdere diagnosen.   
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 Ta kontakt
 Den personlige kontakten med journalister er den mest effektive formen for 

mediekontakt. Alternativet er å sende stoffet ditt til fellesadresser som  
nyheter@..., tips@..., men du risikerer da å drukne i mengden. Journalister  
setter pris på velinformerte og pålitelige kilder, og foretrekker ofte å ha enerett 
på historien. I praksis betyr det at journalisten gis tid til å gå dypere inn i  
saken, kan finne mer relevant bakgrunnsstoff, slik at sjansen øker for at du får 
en større sak/artikkel på. Redaksjonen vil sette artikler med enerett høyere enn 
det stoffet som alle mediene er felles om. Det utelukker ikke at andre følger opp 
saken med egne vinkler. Da må du også bistå disse.  

 En personlig henvendelse til en journalist med en nyhet vedkommende kan få 
 eneretten på, betyr ikke at du kan styre presentasjonen av historien.  

Journalisten vil forbeholde seg retten til å grave i saken og kanskje stille kritiske 
spørsmål. Men det er store sjanser for at en selektiv henvendelse med en god 
historie til en enkelt journalist, bidrar til at det bygges opp et tillitsforhold 

 mellom kilde og journalist. Det vil kunne komme deg til gode ved senere  
anledninger.

 Telefon og epost kan være bedre enn pressemelding eller pressekonferanse. 
 Media konkurrerer om de beste sakene og vil vie mer plass og oppmerksomhet 

til en sak de er alene om enn til stoff som er tilgjengelig for alle nyhetsmedier.

 Har du en sak av stor nyhetsinteresse for befolkningen, bør du sende epost til 
alle  mediene i ditt distrikt, eventuelt benytte deg av nyhetsbyråene Norsk  
telegrambyrå (NTB) eller Avisenes nyhetsbyrå (ANB). Uansett om du ringer 
eller sender en epost: Begynn med hovedpoenget. Prøv å sammenfatte saken på 
en kort og tydelig måte.  
Unngå fagspråk og lange, detaljerte  
utredninger. Detaljene kan du heller  
komme tilbake til når du har fått napp på  
saken din.

 Kommunikasjonsavdelingen hjelper  
gjerne til med å formidle kontakt med  
media. Send oss en epost eller slå på tråden.



 I de etterfølgende setninger følger argumentasjonen som utdyper budskapet. 
Pressemeldingen skal deles inn i avsnitt slik at den kan kuttes bakfra.

 Skriv pressemeldingen i et enkelt språk. Bruk korte setninger og uten  
vanskelige faguttrykk. Pressemeldingen bør ikke være lengre enn en A4-side 
og den bør sendes direkte i epost (uten vedlegg). Nederst på siden skal det 
fremgå hvor redaksjonen kan få flere opplysninger, med angivelse av ett eller 
flere telefonnumre. Sørg for å være tilgjengelig etter at du har sendt ut pres-
semeldingen.

 Tenk også over tidspunktet for utsendelse. Noen tidspunkt kan det være 
lettere å komme igjennom enn andre, for eksempel tidlig om morgenen. 
Rommer pressemeldingen en god historie, vil ofte NTB eller ANB sende ut en 
versjon til alle redaksjonene. Slik kan man også spare tid. 

 Gode råd om pressemeldinger
 1. Budskapet i første setning
 2. Hva, hvem, hvor og når?
 3. Maksimal lengde en A4-side
 4. Klar og enkel fremstilling uten nødvendige faguttrykk
 5. Kontaktperson med telefonnumre og epostadresse
 6. Overvei tidspunktet for utsendelse
 7. Sørg for å være tilgjengelig etter utsendelse

 

 

 - 8 - 

 Pressemeldinger
 Pressemeldinger kan være nyttig å bruke for å komme i kontakt med  

pressen. Redaksjonene får mange pressemeldinger fra organisasjoner, firmaer 
mv. Innholdet må være av allmenn interesse for å fange redaksjonenes  
interesse. Nettaviser kan ha en lavere terskel for å trykke hele eller deler av en 
pressemelding dersom den er kort og konsis nok. 

 Det viktigste i en pressemelding er at budskapet eller konklusjonen formidles 
først. Skriv altså omvendt av det du gjør når du lager en vitenskapelig  
fremstilling. Det beste er å utforme pressemeldingen slik at budskapet er i 
den første setningen. Det må fremgå hva saken dreier seg om, hvem som  
uttaler seg, hvor og når det skjer. 



 Media har kontaktet deg 

 Pressen ringer – hva nå?
 Husk å sjekke om sykehuset eller kommunen har pressereglement som gir 

føringer for hva og hvordan du skal forholde deg til pressen som ansatt.  
Tenk også gjennom om du er den rette til å uttale deg.

 Skaff deg nødvendig tid
 Noter gjerne journalistens navn og orienter deg om hva saken gjelder. Ønsker 

journalisten uttalelse til sitat eller bakgrunnsstoff? Be om å få tid til å sette 
deg inn i saken og tilby deg å ringe tilbake om en halvtime. Dette vil gi deg tid 
til å forberede deg og gjøre deg til et bedre intervjuobjekt. Dermed øker også 
sjansene for et vellykket intervju. Vær oppmerksom på at alt du sier til  
journalisten kan bli sitert. 

 Vær nøye med å overholde frister
 Journalister har knappe tidsfrister. Venter du for lenge med å gi tilbake-
 melding, kan saken bli unødvendig kort og unøyaktig.
 
 Be om et personlig møte ved større/viktige saker
 Kontakt ansikt til ansikt minsker risikoen for misforståelser. Telefonintervju er 

likevel vanlig der journalisten trenger korte og/eller kjappe kommentarer.  

 Kommunikasjonsavdelingen bistår gjerne med råd og gir veiledning i  
forbindelse med mediehåndtering. Send oss en epost eller slå på tråden hvis 
du trenger hjelp. 
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 Debattinnlegg
 Det kan også være lurt å skrive et  

debattinnlegg eller leserbrev for å få frem 
hva du mener. Et debattinnlegg skal være 
kort og presist. Vil du svare på et innlegg, er 
det viktig å reagere raskt, da det har  
betydning for om debattinnlegget blir  
trykket. Debattredaktøren kan avvise et 
innlegg eller tilsvar med henvisning til at 
saken ikke lenger er aktuell.
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Når du snakker med journalister, husk at det ikke er kolleger du henvender deg 
til. Når du uttaler deg kan du ikke forvente at lesere, lyttere og seere har mye 
forhåndskunnskap .

 Unngå vanskelige medisinske faguttrykk, med mindre disse er helt  
uunngåelige for sakens fremstilling. Er det tilfelle, bør du forklare eller  
oversette faguttrykket. Ofte kan det være nødvendig å forenkle for å gjøre 
deg forstått. Ikke heng deg opp i unntak og forbehold som vil kunne tilsløre 
budskapet.

 
 Åpenhet og troverdighet er viktigere enn å være velformulert når du uttaler 

deg til media.

 Vær ærlig og holde deg til fakta. Journalisten vil bruke andre kilder og  
kryssjekke opplysningene du kommer med.

 Vær varsom med å fremme meninger og synspunkter du ikke selv står 100  
prosent inne for. Kommer du under press i en intervjusituasjon, er det ofte  
vanskelig å skjule at du selv er i tvil. Dette gjelder spesielt ved opptreden i 
radio og tv der slikt kommer tydeligere frem.

 

 Intervjuet  
 
Noen generelle tips

 Budskapet: Det viktigste med all pres-
sekontakt er at du har klart for seg hva 
det er du ønsker å få frem. Ha et tydelig 
budskap!

 Ikke kom med for mange forbehold når 
du avtaler et intervju. Det kan skape 
misstemning og blokkere kontakt.  
Vær likevel klar på hva du kan si noe om 
– og hva du ikke kan si – slik at begge på 
forhånd kjenner premissene.

 



 Forberedelse er nødvendig. Det kan være en god trening at du – før du snakker 
med journalisten – setter deg ned og forsøker å formulere det du vil formidle. 
Det er en god idé å øve deg ved å snakke med kolleger om hva du vil oppnå, og 
hvordan du ønsker å forme budskapet ditt. 

 Skaff til veie relevant informasjon, for eksempel fersk statistikk og 
kontaktinformasjon til andre relevante kilder. 

 Velg deg ett hovedbudskap på forhånd. Prøv å tenke ut noen gode setninger og 
metaforer for de viktigste poengene dine.

 Vær forberedt på ulike spørsmål. Slike spørsmål begynner gjerne med hvem…, 
hva…, hvor…, når…, hvorfor… eller hvordan…, så still gjerne spørsmål til deg selv 
på forhånd – og svar på dem. 

 Under intervjuet: Start med budskapet. Snakk klart og enkelt – unngå detaljer. 
Kommuniser holdninger – ikke faguttrykk. Vær rolig og avslappet, men ikke  
passiv. Vær gjerne litt på offensiven, men du må ikke virke aggressiv. I så fall vil 
ikke budskapet ditt bli oppfattet, kun adferden din. Vær åpen og troverdig.

 Ikke gi opplysninger du ikke vil bli sitert på («off the record»). Opplysninger du 
ikke kan gi offentlig bør du være varsom med å gi journalisten.

 Unngå å snakke om pressens «mange synder». Tenk hvordan du selv ville 
likt det dersom enhver konsultasjon skulle begynne med at pasienten holdt et 
anklagende foredrag om helsevesenet og legestandens manglende yteevne.

 
 Hold kontakten med journalisten, og meld tilbake hvis saken utvikler seg. 

 
 

 Trykte medier

 Avisintervjuet åpner opp for lengre sitater 
og resonnementer, og journalisten har litt 
bedre tid enn tv- og radioreportere. Gi jour-
nalisten tid til å notere det du sier. Unngå å 
si alt du vil si på engang. La deg heller ikke 
friste til å si mer enn hva du vil se på trykk. 
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 Radio og tv  

 Skal du intervjues for tv eller radio, er det enda viktigere med 
ett hovedbudskap og maks et par-tre hovedpoeng. I et vanlig nyhetsinnslag 
får du mellom 30 og 90 sekunder, så vei ordene dine nøye og bruk tiden godt! 
Se alltid på reporteren når du intervjues, ikke på kamera.

 Hvilket program skal du være med i, og hvem er de andre deltakerne? 
Gjør gjerne undersøkelser på forhånd og les deg opp på dem (google dem 
gjerne). Det vil gjøre det lettere å gi gode svar hvis du får kritiske spørsmål.

 Ta på deg noe nøytralt. Tilpass antrekket til budskap og program.

 Under intervjuet 
 Vær kortfattet. Budskapet ditt kan lett drukne i for mye 

informasjon. Vær blid og vennlig, de fleste har lett for  
å bli litt nervøse før opptak og fremstår derfor ofte  
unødvendig alvorlige.

 Ikke vent på det rette spørsmålet. Prøv å komme inn på hovedbudskapet 
ditt så fort som mulig.

 Begynn med å svare på spørsmålet, men drei oppmerksomheten over mot 
budskapet. Eksempler: La meg heller si det slik…, Langt viktigere er det at 
vi…, Et  
annet relevant spørsmål i denne saken…

 Vær deg selv! Ha oppmerksomheten rettet mot den du snakker med og la 
være å tenke på hvem eller hvor mange som ser/hører på deg.

 Snakk sakte og unngå fyllord av typen «hmm», «ehh», etc.



 
 Sosiale medier 

 Den som bruker sosiale medier som Facebook, Twitter,  
blogger og andre, beveger seg i en gråsone mellom 
offentlig og privat kommunikasjon. Mange bedrifter og 
offentlige institusjoner har tatt i bruk sosiale medier. 
Samtidig bruker mange enkeltpersoner de samme  
mediene bare i privat sammenheng. 

 
   

 

 Det er to grunnleggende forhold du bør være klar over ved bruk av sosiale medier:
 

 Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en egen veileder i sosiale 
medier.
 
 

Foto og illustrasjon 

 Tenk gjerne foto og kom med innspill på hvilke bilder/motiv som kan passe til  
saken. Du kan også sørge for illustrerende omgivelser når fotografen skal ta bilde 
av deg, for eksempel i en arbeidssituasjon, eller liknende. Jo bedre bilder, desto 
større plass får saken vanligvis. Unngå fotosituasjoner hvor du ikke føler deg 
komfortabel. Bilder kan gjenbrukes i andre saker. Hvis det er første gangen du er 
i kontakt med journalisten, spør om de samtidig kan ta et nøytralt bilde av deg til 
arkiv for senere bruk. Det er ikke i alle sammenhenger det vil passe med et bilde 
hvor du smiler. Har avisen to ulike, vil de velge det som er mest egnet senere. 
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•	  Journalister kan fritt sitere fra sosiale medier. All informasjon som 
legges ut på offentlige sider uten adgangsbegrensning, kan siteres fritt i 
andre informasjonskanaler. Tenk deg derfor godt om før du deler privat 
informasjon for eksempel på Facebook. Et eksempel er sørgegrupper 
etter dødsfall som fort kan bli en kilde for morgendagens hovedoppslag i 
dagspressen. 

•	 Vær bevisst hvem du er på nett. Ikke benytt Legeforeningens/under-
foreningers logo når du opptrer som privatperson, og ikke uttal deg på 
vegne av din arbeidsgiver. Vær varsom med å kommentere arbeidsre-
laterte saker som privatperson. Journalister vil ikke nødvendigvis skille 
mellom offentlig og privat setting.



 Sitatsjekk og rettigheter
  

Norsk Presseforbund har vedtatt forpliktende etiske normer for pressen, den 
såkalte Vær Varsom-plakaten. Ifølge Vær Varsom-plakatens punkt 3.7 har 
pressen plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av  
intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

 Dine rettigheter
 Som intervjuobjekt har du rett til å endre egne uttalelser hvis de ikke er gjen-

gitt korrekt. Dette gjelder faktafeil, jf. punkt 3.8: «Endring av avgitte uttalelser 
bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet 
kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.»

 Be om sitatsjekk
 Gjør avtale med journalisten allerede før intervjuet om å få sjekke sitatene 

dine før saken blir publisert. Du kan be om å få tilsendt hele saken, men du kan 
bare kreve å få se og korrigere egne uttalelser. Vær overbærende på småplukk.

 Bringer et medium opplysninger av faktisk uriktig karakter, kan man også 
under henvisning til presseloven forlange et dementi, som mediet er forpliktet 
til å oppta innen en viss tidsfrist. 

 I mange tilfeller kan man få uriktige opplysninger eller en feilaktig historie 
korrigert ved å kreve at redaksjonen tar inn et innlegg hvor opplysningene 
korrigeres. Som regel vil redaksjonen følge disse kravene. Her er det viktig at 
du reagerer raskt, med tanke på lesernes hukommelse. Men det er ikke alltid 
hensiktsmessig å få ytterligere oppmerksomhet på noe som har vært feil eller 
misvisende. Det haler saken ut i tid og kan bidra til uønskede oppslag. Tenk 
derfor nøye igjennom om en korreksjon er ønskelig.
 
Noen generelle anbefalinger

 Urettferdig fremstilling sett fra ditt ståsted: Ingen reaksjon. Følges saken 
opp, får den bare økt fokus.

 Mindre faktafeil: Be journalisten om å rette opp feilen i arkivet, eventuelt 
endre nettversjonen så raskt som mulig. Feil vil fort «forplante» seg hvis saken 
senere blir sitert i andre sammenhenger. 

 Større faktafeil: Be redaksjonsledelsen om å komme med en rettelse. 
 Internett: Pressens Faglige Utvalg (PFU) legger til grunn at et åpent 

informasjonssystem som Internett må betraktes som et massemedium,  
som man blant annet fritt kan siteres fra. I etiske spørsmål gjelder  
Vær Varsom-plakaten.
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 Radio og tv
Vær Varsom-plakaten gjelder i utgangspunktet også for etermedier. Det er  
imidlertid vanskeligere og mer krevende å endre et radio- eller tv-opptak i  
etterkant.

 Korte nyhetsinnslag: Kutyme er at det man som intervjuobjekt sier i et opptak, 
må man stå for.

 Mer omfattende rolle, for eksempel flere opptak 
i et enkeltstående program, lengre intervju  
eller liknende: Du kan ved avtale inngått på forhånd,  
sikre deg rett til gjennomsyn/-høring og 
godkjenning av egen medvirkning.

 Ved feil eller urettferdig fremstilling
 Vær Varsom-plakaten pålegger media å 

 rette og eventuelt beklage feilaktige  
opplysninger snarest mulig. 

 

 Klage til PFU
 Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt  

av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer  
fra presseorganisasjonene og fra allmennheten,  
behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykte medier, radio, 
fjernsyn og nettpublikasjoner). Mer om klageordningen finner du på nettsidene 
til Norsk Presseforbund.

 Rettslige skritt
 I mer sjeldne tilfeller kan man bruke injurielovgivningen og eventuelt anlegge 

erstatningssak, men det er en prosess som krever mange ressurser og som ofte 
medfører at det blir gravd ytterligere i en sak.

 
 Både ved et dementi og en rettssak kan det gå flere uker eller måneder før en 

sak blir korrigert, og i mellomtiden vil saken være glemt i offentligheten. Derfor 
bør man i de fleste tilfellene forsøke å få et korrigerende innlegg trykket i det 
relevante mediet. En slik henvendelse vil ofte virke preventivt, slik at journalisten 
eller redaksjonen en annen gang vil være mer påpasselige i fremstillingen.
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 Ytringsfrihet og taushetsplikt

 
 Alle leger har prinsipielt sett ytringsfrihet, men legers taushetsplikt setter 

grenser for hva legen kan uttale offentlig når det gjelder konkrete pasienter. 
Blir en lege angrepet i mediene av en pasient som står frem, har imidlertid  
legen rett til å uttale seg og eventuelt tilbakevise kritikk, så lenge legen hol-
der seg innenfor det emneområdet pasienten har trukket fram.

 Er man i tvil om hvorvidt man ved å uttale seg i pressen kan komme på kant 
med slike regler, bør man undersøke med tillitsvalgte, informasjons-

 avdelingen på sykehuset, dine overordnede eller søke råd i Legeforeningen.
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Pressens Faglige Utvalg
Norsk presseforbund
Rådhusgata 17, 0158 Oslo
Postboks 46, Sentrum, 0101Oslo
Tlf 22 40 50 40, 
Faks 22 40 50 55
Epost: pfu@presse.no 
www.presse.no
 
Aftenposten
Postboks 1
0051 Oslo
Tlf. 22 86 30 00
Epost: repleder@aftenposten.no
www.aftenposten.no 
 
Adresseavisen
Boks 6070
7003 Trondheim
Tlf. 07200
Epost: tips@adresseavisen.no
www.adresseavisen.no 

Avisenes nyhetsbyrå ANB
Postboks 8713 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 99 84 00
Epost: desken@anb.no / pm@anb.no 
www.anb.no 

Bergens Tidende
Boks 7240 
5020 Bergen
Tlf. 055 00
Faks 55 32 49 44
Epost: nyhet@bt.no
www.bt.no 

 

 

Dagbladet
Boks 1184, sentrum
0107 Oslo
Tlf 24 00 10 00
Epost: nyhet@dagbladet.no
www.dagbladet.no 

Dagsavisen
Boks 1183 Sentrum
0107 Oslo
Tlf. 22 99 80 00
Epost: deskvakt@dagsavisen.no
www.dagsavisen.no  

Finnmark Dagblad
P.b. 293
9615 Hammerfest
Tlf. 78 42 86 00
Epost: redaksjonen@fd.no
www.fd.no 

Fædrelandsvennen
Boks 369
4664 Kristiansand S
Tlf. 38 11 30 00
Faks 38 11 32 01
Epost: fep@fvn.no
www.fvn.no  

Nationen
Pb. 9390 Grønland
0135 Oslo
Tlf. 21 31 00 00
Faks 22 31 00 90
Epost: nationen@nationen.no
www.nationen.no  

Kontaktinformasjon Pressens Faglige Utvalg 
og diverse media i Norge
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Nettavisen
Postboks 9386, Grønland
0135 Oslo
Tlf. 21 00 60 00
Faks 22 57 09 42
Epost: redaksjonen@nettavisen.no
www.nettavisen.no 

Nordlys
Boks 2515
9272 Tromsø
Tlf. 0 77 60
Faks 77 62 35 01
Epost: nyheter@nordlys.no
www.nordlys.no

NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons plass
0340 Oslo
Tlf. 23 04 70 00
Faks 23 04 75 75
Epost: nyheter@nrk.no
www.nrk.no 

NTB
Boks 6817 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 22 03 44 00
Faks 22 20 12 29
Epost: vaktsjef@ntb.no
www.ntb.no 

 

Stavanger Aftenblad
Boks 229
4001 Stavanger
Tlf. 05150
Faks 51 89 30 05
Epost: desk@stavanger-aftenblad.no
www.aftenbladet.no 

Sunnmørsposten
P.b. 123
6001 Ålesund
Tlf. 70 12 00 00
Faks 70 12 46 42
Epost: redaksjonen@smp.no
www.smp.no

TV2
Postboks 7222
5020 Bergen
Tlf. 0 22 55
Epost: nyss@tv2.no
www.tv2.no 

VG
Boks 1185, Sentrum
0107 Oslo
Tlf. 22 000000
Epost: pressemeldinger@vg.no
www.vg.no  

Vårt Land
Postboks 1180 Sentrum
0107 Oslo
Tlf. 22 31 03 10
Faks 22 31 04 05
Epost: tips@vl.no
www.vl.no
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Kontaktinformasjon diverse media i Norge



Akersgata 2 
0158 Oslo
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. 23 10 90 00

Epost: informasjon@legeforeningen.no
www.legeforeningen.no

Kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn mobil: 909 87 689

Øvrige medarbeidere:
Ellen Juul Andersen     900 98 507
Knut E. Braaten             980 47 951
Lisbet T. Kongsvik          922 44 980
Lise Berit Johannessen  951 43 770
Liv Thier                          928 96 914
Stein Runar Østigaard    970 83 830 

For kontakt etter kontortid:
Kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn

Den norske legeforening
Kommunikasjonsavdelingen
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Postboks 1152 Sentrum , 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 90 10
www.legeforeningen.no
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