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Útdráttur	

Lokaverkefni	mitt	 til	30	eininga	M.A.-prófs	 í	blaða-	og	 fréttamennsku	við	Háskóla	

Íslands	eru	 sex	 sjónvarpsþættir	og	greinargerð	um	heilsutengda	 fréttamennsku.	 Í	

greinargerðinni	er	farið	yfir	hvað	heilsutengd	fréttamennska	er,	hvernig	umfjöllun	

hefur	breyst	í	gegnum	árin	varðandi	fréttaflutning	af	heilsutengdum	málefnum	og	

hvernig	 er	 ákjósanlegast	 fyrir	 fjölmiðlamenn	 að	 bera	 sig	 að	 þegar	 kemur	 að	

gagnasöfnun	og	fréttaumfjöllun	um	heilsutengd	málefni.	Í	greinargerðinni	er	einnig	

farið	 yfir	 undirbúning	og	 vinnuferli	 sjónvarpsþáttanna	 sem	 fjalla	 um	 líkamann	og	

starfsemi	hans.		

Í	þessu	verkefni	gat	ég	nýtt	mína	menntun	í	hjúkrunarfræði	og	áhuga	minn	

á	 hreyfingu	 og	 heilsu	 til	 þess	 að	 gera	 sjónvarpsþætti	 sem	 fjalla	 um	 allt	 sem	

viðkemur	 líkamanum.	Þættirnir	 eru	 viðtalsþættir	 þar	 sem	 leitast	 var	 við	 að	 svara	

spurningum	 tengdum	 líkamsstarfseminni.	 Valið	 var	 áhugavert	 umræðuefni	 fyrir	

hvern	 þátt	 og	 fundnir	 viðmælendur	 sem	 hentuði	 hverju	 viðfangsefni	 fyrir	 sig.	

Afrakstur	 verkefnisins	 voru	 sex	 sjónvarpsþættir	 sem	 sýndir	 voru	 á	

sjónvarpsstöðinni	Hringbraut.		

Við	þetta	verkefni	kynnti	ég	mér	heilsutengda	fréttamennsku,	hvernig	hægt	

er	að	nýta	hana	til	að	auka	þekkingu	almennings	um	heilsutengd	málefni	og	einnig	

hversu	 auðvelt	 er	 að	 villa	 um	 fyrir	 fólki	 ef	 rangt	 eða	 villandi	 er	 farið	 með	

staðreyndir.	 Farið	 var	 yfir	 samstarf	 fræðimanna	 og	 fréttamanna.	 Hvað	 hamlaði	

fréttamönnum	 við	 heilsutengda	 umfjöllun	 og	 hvað	 fræðimönnum	 fannst	 betur	

mætti	fara	þegar	fjallað	er	um	heilsutengd	málefni.			
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Abstract		

My	 final	 project	 for	 30	 units	 M.A.	 examination	 in	 Journalism	 and	 Mass	

Communication	from	University	of	Iceland	are	twelve	television	shows	and	report	

about	medical	 and	 health	 journalism.	 The	 aim	 and	 purpose	 of	 this	 report,	 is	 to	

demonstrate	 what	 medical	 and	 health	 journalism	 is,	 how	 the	 landscape	 has	

changed	 over	 time	 considering	 news	 reports	 about	 health	 related	 matters	 and	

what	 is	 the	 best	 procedure	 for	 journalists	 when	 it	 comes	 to	 collect	 date	 and	

covering	reviews	about	health	related	matters.	This	paper	covers	the	preparation	

and	work	ethics	over	 the	period	when	 the	 television	shows	were	made,	 that	are	

about	the	human	body	and	how	it	works.	

	 In	 this	 project	 I	 could	 use	 my	 recent	 education,	 Bachelor	 of	 Science	 in	

Nursing	 and	 my	 interest	 in	 sports	 and	 health	 to	 make	 a	 human	 body	 related	

television	 shows.	The	 shows	were	 talk	 shows	 in	which	we	 looked	 for	answers	 to	

human	 body	 related	 questions.	 Subject	 was	 chosen	 for	 each	 show	 and	

interviewers	for	each	matter.	The	result	were	twelve	television	shows	which	were	

aired	on	the	Hringbraut	media.		

	 In	this	project	I	studied	medical	and	health	journalism,	how	it	can	be	used	

to	 increase	 public	 knowledge	 on	 health	 related	 matters	 and	 how	 easy	 it	 is	 to	

present	 misguiding	 or	 false	 news.	 Cooperation	 of	 journalists	 and	 scholars	 was	

looked	 into.	What	 journalists	 found	 inhibitory	when	making	health	 related	news	

and	what	scholars	felt	could	be	better	done	when	journalists	cover	health	related	

matters.		
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Formáli	

Sex	 sjónvarpsþættir	um	 líkamann	er	 lokaverkefnið	mitt	 til	M.A.-gráðu	 í	blaða-	og	

fréttamennsku	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Vægi	 verkefnisins	 ásamt	 greinargerð	 um	

þættina	 eru	 30	 ETC	 einingar 1 .	 Leiðbeinandi	 verkefnisins	 var	 Valgerður	 Anna	

Jóhannsdóttir	 adjúnkt	 og	 verkefnisstjóri	 við	 meistaranám	 í	 blaða-	 og	

fréttamennsku	 við	 félagsvísindadeild	 Háskóla	 Íslands.	 Fræðsluþættirnir	 voru	 tólf	

talsins	 og	 voru	 sýndir	 á	 fjölmiðlinum	 Hringbraut	 haustið	 2016.	 Þeir	 voru	

endursýndir	 í	 byrjun	 árs	 2017	 og	 hægt	 er	 að	 nálgast	 þá	 á	 vefsíðu	 Hringbrautar,	

hringbraut.is.		

	 Ég	 vil	 sérstaklega	 þakka	 leiðbeinanda	 mínum	 og	 vinkonu	 henni	 Valgerði	

Önnu	fyrir	trú	hennar	á	mér	og	ánægjulegt	samstarf.	Einnig	vil	ég	þakka	Sigmundi	

Erni	 Rúnarssyni	 dagskrár-	 og	 þróunarstjóra	 sjónvarps	 Hringbrautar,	 fyrir	 dygga	

leiðsögn,	 dýrmæta	 kennslu	 og	 yndislega	 skemmtilegt	 samstarf	 við	 gerð	

sjónvarpsþáttanna.	Ég	vil	þakka	öllum	viðmælendunum	mínum	sem	oftar	en	ekki	

voru	 fyrrum	 samstarfsfólk	 sem	 hjálpuðu	 mér	 að	 gera	 þættina	 áhugaverða	 og	

fræðandi.	Einnig	vil	ég	þakka	öllum	sem	vinna	á	miðlinum	Hringbraut	fyrir	að	gefa	

mér	einstakt	tækifæri	og	birta	þættina	mína	í	sjónvarpi.		

	 Síðast	vil	ég	þakka	fjölskyldu	minni	og	vinum	fyrir	ómetanlegan	stuðning.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
1	Framleiddir	voru	tólf	þættir	en	farið	var	yfir	sex	af	þeim	til	prófs	
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1	Inngangur	

Í	 þessari	 greinargerð	 verður	 farið	 yfir	 tilgang,	 gerð	 og	 vinnuferli	 við	 lokaverkefni	

mitt	 í	 blaða-	 og	 fréttamennsku.	 Verkefnið	 samanstendur	 af	 tólf	 sjónvarpsþáttum	

og	greinargerð	um	heilsutengda	fréttamennsku.	Tilgangur	verkefnisins	var	að	efla	

vitund	almennings	um	málefni	sem	varða	almenna	heilsu.	Í	greinargerðinni	er	farið	

yfir	 fræðilega	 hluta	 þáttanna	 og	 vinnuferli	 þeirra.	 Farið	 er	 yfir	 hvað	 heilsutengd	

fréttamennska	 er,	 samstarf	 fræðimanna	 og	 fjölmiðla,	 vinnuferli	 fréttamanna	 við	

heilsutengd	málefni,	 og	hvernig	er	hægt	að	nýta	 fjölmiðla	 til	 að	auka	þekkingu	á	

almennri	heilsu	og	heilsutengdum	þáttum.	Einnig	er	farið	yfir	það	hversu	auðvelt	er	

að	fá	villandi	eða	rangar	heimildir	og	hvernig	vanda	þarf	valið	þegar	leitað	er	eftir	

upplýsingum	sem	tengjast	líkamsstarfseminni.		

	 Í	 ferlinu	 voru	 framleiddir	 tólf	 þættir,	 alls	 um	 sex	 klukkustundir	 af	 efni.	

Verkefnið	 varð	 umfangsmeira	 en	 það	 átti	 að	 vera	 í	 byrjun	 og	 var	 því	 ákveðið	 að	

velja	 úr	 sex	 þætti	 sem	 metnir	 eru	 til	 prófs.	 Ég	 vildi	 sýna	 framfarir	 mínar	 við	

viðtalstækni	og	valdi	ég	því	að	leggja	fram	annan	hvern	þátt	og	byrja	á	þeim	fyrsta.	

Netslóð	á	alla	þættina	er	að	finna	í	viðauka.		

1.1	Val	verkefnis	og	val	á	miðli		

Ég	er	með	B.Sc.	í	hjúkrunarfræði	og	starfaði	á	Landspítalanum	í	átta	ár.	Mig	langaði	

til	 að	vinna	verkefni	þar	 sem	mitt	 fyrra	nám	og	starfsreynsla	kæmi	að	notum.	Ég	

hef	stundað	íþróttir	alla	mína	tíð	og	hef	meðal	annars	unnið	sem	handboltaþjálfari	

og	 dómari	 hjá	 Ungmennafélaginu	 Fjölni.	 Heilsa,	 hreyfing	 og	 hollusta	 er	 mitt	

áhugasvið	 og	 hef	 ég	 unun	 af	 því	 að	 fræða	 fólk	 um	 heilsutengd	 málefni	 eins	 og	

hreyfingu,	 mataræði	 og	 líkamsstarfemina.	 Ég	 vildi	 gera	 sjónvarpsþætti	 þar	 sem	

komið	 væri	 inn	 á	 heilsutengda	 fræðslu.	 Ég	 þekki	 vel	 til	 margra	 sérfræðinga	 og	

fræðimanna	 í	 heilbrigðisvísindum	 og	 þekki	 umhverfið	 og	 málefni	 sem	 tengjast	

heilsu	og	líkamsstarfsemi	vel.	Það	var	því	alltaf	ætlunin	að	gera	verkefni	þar	sem	öll	

mín	áhugasvið	fléttuðust	saman.		

	 Orðatiltækið	,,ef	þú	hefur	ekki	tíma	fyrir	heilsuna	í	dag,	hefur	þú	kannski	

ekki	heilsu	fyrir	tímann	á	morgun“	,	er	eitt	af	mínum	uppáhalds	spakmælum.	

Heilbrigt	líferni	er	ekki	aðeins	lífsstíll	heldur	nauðsyn.	Það	tekur	nógu	mikið	á	
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líkamann	að	eldast	og	það	þarf	að	hjálpa	honum	að	gera	það	með	reisn.	Forvarnir	

og	fræðsla	skipta	miklu	máli	þegar	kemur	að	heilbrigði.	Með	fræðslu	og	forvörnum	

er	betur	hægt	að	miða	að	því	að	verja	heilsu	einstaklinga	og	koma	í	veg	fyrir	að	

lífsgæði	þeirra	skerðist	með	einhverjum	hætti	(Landspítali,	2017).	Ástæða	þess	að	

ég	valdi	miðilinn	sjónvarp	var	tvíþætt,	annars	vegar	finnst	mér	fræðsla	komast	

betur	til	skila	í	gegnum	mynd	og	hins	vegar	löngunin	til	að	vinna	í	sjónvarpi	í	

framtíðinni	og	vildi	því	gera	krefjandi	verkefni	fyrir	þann	miðil.	

1.2	Upphafið	

Ég	 fór	 í	 vísindaferð	á	 fjölmiðilinn	Hringbraut	þar	 sem	Sigmundur	Ernir	Rúnarsson	

dagskrár-	og	þróunarstjóri	sjónvarps	Hringbrautar,	sýndi	okkur	starfsemi	miðilsins	

og	 ræddi	 við	 okkur	 um	 fjölmiðlun.	 Það	 barst	 í	 tal	 að	 ég	 væri	 að	 fara	 að	 gera	

lokaverkefnið	mitt	á	næsta	ári	og	ræddum	við	um	möguleikann	að	ég	myndi	gera	

það	í	samvinnu	við	Hringbraut.	Árið	leið	en	ég	var	alltaf	með	þessa	hugmynd	á	bak	

við	 eyrað.	 Þegar	 það	 kom	 að	 því	 að	 gera	 lokaverkefnið	 hafði	 ég	 samband	 við	

Sigmund	Erni.	Ég	kynnti	fyrir	honum	að	mig	langaði	að	gera	heilsutengda	þætti	þar	

sem	 ég	 er	 hjúkrunarfræðingur	 og	 ég	 hef	 alltaf	 haft	 áhuga	 á	 almennri	 heilsu,	

hreyfingu	og	mataræði.	 Ég	 var	 sjálf	 í	 handbolta	 í	mörg	 ár	 og	 starfaði	 einnig	 sem	

handboltaþjálfari	og	dómari	um	tíma.	Ég	vann	í	átta	ár	í	bakaríi	sem	sérhæfir	sig	í	

lífrænum	 vörum	 og	 hef	 ég	 verið	 að	 ráðleggja	 fólki	 um	 mataræði	 sem	

hjúkrunarfræðingur.		

Honum	 leist	mjög	 vel	 á	 uppástunguna	 og	 var	 fundur	 um	málefnið	 næsta	

skref.	Þar	var	ákveðið	að	þátturinn	myndi	heita	Líkaminn	sem	er	mjög	vítt	hugtak	

og	auðvelt	að	finna	málefni	þar	undir.	Þættirnir	eru	30	mínútna	langir	og	í	þeim	er	

verið	að	svara	heilsutengdum	spurningum	sem	tengjast	 líkamanum.	Farið	var	yfir	

þrjár	spurningar	 í	hverjum	þætti	og	var	hvert	 innslag	um	8	mínútur.	Miðað	er	við	

30	 mínútna	 verkefni	 í	 sjónvarpi	 í	 lokaverkefninu	 en	 þar	 sem	 ég	 var	 komin	 með	

leiðsögn	 frá	 einum	 reyndasta	 sjónvarpsmanni	 landsins	 og	 fannst	 verkefnið	 það	

áhugavert	 endaði	 ég	 á	 því	 að	 gera	 12	 þætti	 yfir	 þriggja	mánaða	 skeið.	 Þættirnir	

voru	frumsýndir	á	miðvikudögum	en	voru	endursýndir	fimm	daga	vikunnar.	

1.3	Markhópur	
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Ég	vildi	að	þátturinn	myndi	ná	til	flestra	en	miðaði	við	markhóp	Hringbrautar	sem	

eru	 sterkustu	 neysluhópar	 þjóðarinnar	 eða	 30	 ára	 og	 eldri	 samkvæmt	 vefsíðu	

Hringbrautar	(Hringbraut,	2015).		

1.4	Markmið	

Markmið	þáttanna	var	að	miðla	upplýsingum	um	líkamsstarfsemina	til	almennings	

á	skemmtilegan	og	fróðlegan	hátt.	Fara	yfir	með	hvaða	hætti	er	hægt	að	stuðla	að	

bættu	 sambandi	 milli	 fjölmiðlamanna	 og	 fræðimanna	 þannig	 að	 umfjöllun	 um	

heilsutengd	málefni	verði	sem	árangursríkust.	Reynt	var	að	fara	yfir	fjölbreytt	efni	

þar	sem	líkaminn	er	í	fyrirrúmi	og	markmiðið	að	ná	til	breiðs	aldurshóps.		

Heimilda	 var	 aflað	 í	 gagnagrunnum	 ResearchGate,	 SciVerse,	 Scopus,	 Eric,	

Pubmed	 og	 GoogleScholar	 með	 því	 að	 nota	 m.a.	 leitarorðin	 health,	 healthcare,	

medical,	journalism	og	media.	Heimildaskrár	greina	sem	reyndust	leiðandi	á	þessu	

sviði	voru	einnig	notaðar	til	heimildaleitar.		
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2	Hlutverk	og	vald	fjölmiðla		

Fjölmiðlar	hafa	alla	tíð	haft	mikil	áhrif	á	samfélagið	og	samfélagsumræðu.	Hlutverk	

blaða-	 og	 fréttamanna	 er	 að	 flytja	 borgurum	 nákvæmar	 og	 áreiðanlegar	

upplýsingar	til	að	þeir	geti	myndað	sér	skoðanir	 í	 lýðræðisþjóðfélagi.	Þetta	skiptir	

meginmáli	 þar	 sem	 aðrir	 þættir,	 s.s.	 túlkun,	 gagnrýni,	 greining	 og	 umræður,	

byggjast	 á	 því	 að	 fólk	 hafi	 fengið	 réttar	 upplýsingar	 í	 upphafi.	 Því	 eru	 skyldur	

blaðamanna	fyrst	og	fremst	við	borgarana	(Menntamálaráðuneytið,	2005,	bls	14).	

Í	 fámennu	 landi	 eins	 og	 Íslandi	 getur	 verið	 auðveldara	 að	 hafa	 áhrif	 á	

samfélagsumræðuna	vegna	smæðar	samfélagsins.	Fjölmiðlar	hafa	ákveðið	vald	yfir	

því	 hvað	 almenningur	 á	 að	 ræða	 um	 með	 fréttavali	 sínu	 og	 er	 það	 hlutverk	

fjölmiðla	 kallað	 dagskráráhrif.	 Fjölmiðlar	 hafa	 áhrif	 á	 það	 hvað	 er	 hugsað	 um	 en	

ekki	 hvernig	 er	 hugsað	 um	 það	 (McQuail,	 2010).	 Fjölmiðlar	 ramma	 einnig	 inn	

fréttirnar	með	 því	 að	 gera	 betur	 skil	 þeim	 atriðum	 sem	þeir	 telja	 vera	 aðalatriði	

fréttarinnar.	Þeir	setja	 fram	fréttirnar	á	áhugaverðan	hátt	og	velja	þau	atriði	sem	

talin	eru	 skipta	máli.	 Þetta	er	 kallað	 innrömmunaráhrif	 (Scheufele	og	Tewksbury,	

2007).		

Vald	fjölmiðla	hefur	lengi	verið	þekkt	sem	fjórða	valdið.	Hugtakið	kemur	frá	

Edmund	Burke	á	 síðari	 hluta	 átjándu	aldar	 (1787).	 Það	átti	 við	það	pólitíska	 vald	

sem	 fjölmiðlar	 geta	 haft	 í	 viðbót	 við	 þrískipt	 valdið,	 sem	 þá	 var	 í	 breska	 ríkinu;	

kirkjan,	aðalsmenn	og	almenningur,	en	 í	 lýðræðisríkjum	nútímans	er	þrískiptingin	

löggjafarvald,	framkvæmdavald	og	dómstólar.	Fjórða	valdið	hefur	verið	notað	yfir	

það	hlutverk	fjölmiðla	að	veita	stjórnvöldum	og	öðrum	ríkjandi	öflum	virkt	aðhald,	

svo	 sem	með	því	að	koma	upp	um	spillingu	og	upplýsa	um	gjörðir	almennt,	 sem	

ella	 dyldust	 almenningi	 (Oliver,	 2010).	 Þetta	 aðhaldshlutverk	 hefur	 löngum	 verið	

talið	 eitthvert	 mikilsverðasta	 hlutverk	 fjölmiðla.	 Þessu	 valdi	 fylgir	 ábyrgð	

„Fjölmiðlar	 eru	 sennilega	 mikilvægasta	 upplýsingalind	 almennings	 í	

lýðræðissamfélögum	samtímans“	(Menntamálaráðuneytið,	2005,	bls	9).		

Blaðamenn	 þurfa	 einnig	 að	 vinna	 eftir	 ákveðnum	 reglum.	 Í	 siðareglum	

Society	 of	 Professional	 Journalists	 (SPJ)	 er	 tekið	 fram	 að	 umfjöllun	 eigi	 að	 vera	

hlutlaus.	 Flutningurinn	 á	 að	 vera	 sanngjarn	 og	 leita	 skal	 sannleikans	 (Society	 of	

Professional	 Journalists,	 2014).	 Þetta	 krefst	 mikils	 skipulags	 og	 einnig	
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forgangsröðunar	á	 tíma	og	efni.	 Í	5.	grein	siðareglna	Blaðamannafélags	 Íslands	er	

fjallað	um	vinnuskyldur	blaðamanna.	Þeir	eiga	að	gæta	hagsmuna	lesenda	og	sóma	

blaðamannastéttarinnar.	Þeir	eiga	að	hafa	sannfæringu	sína	að	leiðarljósi	í	skrifum	

sínum.	 Siðareglurnar	 eru	 aðeins	 viðmið	 en	 ekki	 bundnar	 í	 lög	 (Blaðamannafélags	

Íslands,	1991).		

Tjáningarfrelsi	 er	 mikilvægt	 fjölmiðlafólki	 og	 er	 það	 verndað	 í	 lögum.	 Í	

stjórnarskránni,	73.	grein	laga	nr.	97/1995,	er	fjallað	um	tjáningarfrelsi.	Þar	segir	að	

allir	eru	 frjálsir	 skoðana	sinna	og	 sannfæringar.	Ritskoðun	og	aðrar	 sambærilegar	

tálmanir	á	tjáningarfrelsi	má	aðeins	setja	skorður	með	lögum	í	þágu	allsherjarreglu	

eða	öryggis	ríkisins,	til	verndar	heilsu	eða	siðgæðis	manna	eða	vegna	réttinda	eða	

mannorðs	 annarra,	 enda	 teljist	 þær	 nauðsynlegar	 og	 samrýmist	 lýðræðishefðum	

(Stjórnarskrá	 lýðveldisins	 Íslands,	 1944).	 Á	 móti	 kemur	 að	 friðhelgi	 einkalífs	 er	

vernduð	með	71.	grein	stjórnarskrárinnar	en	þar	stendur	í	fyrstu	málsgrein	að	það	

er	hægt	að	takmarka	tjáningarfrelsi	en	það	er	aðeins	gert	ef	brýn	nauðsyn	beri	til	

(Stjórnarskrá	 lýðveldisins	 Íslands,	 1944).	 Starf	 fjölmiðlamanna	 og	 tjáningarfrelsi	

þeirra	 er	 einnig	 verndað	 í	 10.	 grein	 laga	 um	 mannréttindasáttmála	 Evrópu.	 Þar	

kemur	 fram	 að	 ákvæði	 greinarinnar	 skal	 eigi	 hindra	 ríki	 í	 að	 gera	 útvarps-,	

sjónvarps-	og	kvikmyndafyrirtækjum	að	starfa	aðeins	samkvæmt	sérstöku	leyfi	(Lög	

um	mannréttindasáttmála	Evrópu,	1994).	

2.1	Heilsutengd	fréttamennska		

Ef	við	skoðum	söguna	þá	hefur	umfjöllun	um	heilbrigði	og	sjúkdóma	breyst	mikið	í	

gegnum	árin.	Áður	var	heilsuvandi	þekktra	einstaklinga	oft	faldinn	fyrir	almenning.	

Sem	dæmi	má	nefna	 forseta	Bandaríkjanna.	 Í	 júní	1893	 fór	Grover	Cleveland	um	

borð	í	skútu	í	New	York	og	var	ferðin	sögð	vera	skemmtiferð.	Um	borð	voru	fimm	

skurðlæknar	og	tannlæknir	og	var	raunverulegur	tilgangur	ferðarinnar	að	fjarlægja	

krabbamein	 í	efri	kjálka.	Eftir	að	Woodrow	Wilson	fékk	heilablóðfall	árið	1919	þá	

safnaði	 hann	 skeggi	 til	 að	 fela	 vöðvalömun	 í	 andliti,	 einnig	 voru	 ljósin	 deyfð	 á	

skrifstofu	hans	til	að	fólk	myndi	síður	taka	eftir	líkamlegri	fötlun	hans.	Eins	og	vitað	

er	þá	greindist	Franklin	D.	Roosevelt	með	lömunarveiki	árið	1921	sem	varð	til	þess	

að	 hann	 var	 hreyfihamlaður	 fyrir	 neðan	 mitti.	 Hann	 fór	 ferða	 sinna	 í	 hjólastól	

heima	 fyrir,	 en	 á	 hans	 forsetatíð	 kom	 hann	 aldrei	 opinberlega	 fram	 í	 hjólastól	
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heldur	notaði	hann	hækjur	og	stuðning	frá	syni	sínum	eða	aðstoðarmanns	til	að	ná	

að	standa	uppréttur.	Það	var	ekki	fyrr	en	árið	1955	að	Dwight	Eisenhower	breytti	

hugarfarinu	um	heilsutengda	fréttamennsku	þegar	hann	leyfði	opinbera	umfjöllun	

um	hjartaáfall	sitt.	Árið	1965	dró	forsetinn	Lyndon	Johnson	upp	skyrtuna	sína	fyrir	

framan	almenning	og	sýndi	ör	sem	hann	hafði	 fengið	eftir	aðgerð	á	gallblöðru	og	

nýra	tveimur	vikum	fyrr	og	þótti	atferlið	mjög	djarft	(Johnson,	1998).	

Síðar	fór	skemmtiefni	í	sjónvarpi	að	brjóta	niður	vegginn	á	milli	fræðimanna	

og	fjölmiðla	eftir	að	læknaþættir	urðu	vinsælir	um	árið	1960.	Það	var	síðan	upp	úr	

1980	að	bæði	 fræðimenn	og	 fjölmiðlar	 tóku	eftir	því	 að	gott	 samstarf	þar	á	milli	

hafði	 góðar	 afleiðingar	 fyrir	 báða	 aðila	 og	 einnig	 almenning.	 Á	 sama	 hátt	 hefur	

æsifréttamennska	haft	slæmar	afleiðingar	og	má	þá	helst	nefna	umfjöllun	fjölmiðla	

um	alnæmi.	Upp	úr	1980	var	umfjöllun	bandarískra	fjölmiðla	á	þann	veg	að	alnæmi	

væri	 kynsjúkdómur	 en	 ekki	 veirusjúkdómur,	 sem	 gat	meðal	 annars	 smitast	 með	

kynmökum.	 Sjúkdómurinn	 var	 tengdur	 við	 samkynhneigða	 og	 var	 talai	 að	

sjúkdómurinn	 væri	 þeirra	 sök.	 Þessi	 umfjöllun	 skapaði	 mikla	 fordóma	 gagnvart	

samkynhneigðum	(Nelkin,	1996).		

Heilsutengd	fréttamennska	er	frábrugðin	hefðbundinni	fréttamennsku.	Þar	

gilda	ekki	sömu	vinnureglur	um	öflun	upplýsinga	þar	sem	farið	er	eftir	hver,	hvað,	

hvar,	 hvenær	 og	 af	 hverju	 eitthvað	 gerðist.	 Í	 heilsutengdri	 fréttamennsku	 eru	

heimildirnar	 byggðar	 á	 staðreyndum	 og	 gögnum	 sem	 geta	 breyst	með	 tímanum	

eða	eftir	 því	 sem	 líður	 á	 rannsóknir.	 Í	 hefðbundnum	 fréttum	nýta	 fjölmiðlamenn	

hæfileika	 sína	 og	 leitast	 við	 að	 kynnast	 viðfangsefninu	 á	 einfaldan	 og	 hnitmiðan	

hátt	en	á	bak	við		heilsutengdar	fréttir	eru	oft	vísindagreinar	og	mikil	fagleg	þekking	

og	því	næstum	ómögulegt	að	gera	slíkar	fréttir	án	þess	að	vera	með	grunnþekkingu	

á	heilbrigðismálefnum	(Johnson,	1998).		

Til	 eru	 ýmis	 erlend	 samtök	 fréttamanna	 sem	 fjalla	 um	 heilbrigðismálefni	

sem	dæmi	má	nefna	Medical	Journalists	Assosiation	sem	er	með	yfir	475	meðlimi.	

Höfuðstöðvar	 eru	 í	 Bretlandi	 og	 árlega	 eru	 veitt	 verðlaun	 fyrir	 besta	

fréttaflutninginn	 af	 heilsutengdum	 málefnum	 (Medical	 Journalists	 Assosiation,	

2017).			
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2.2	Samstarf	fjölmiðla	og	heilsueflingar		

Heilbrigðisráðherra	 eða	 velferðarráðuneytið	 fer	 með	 lög	 um	 heilbrigðisþjónustu.	

Markmið	 laganna	 samkvæmt	 1.	 grein	 þeirra	 er	 að	 landsmenn	 eigi	 kost	 á	 eins	

fullkominni	 heilbrigðisþjónustu	 og	 tök	 eru	 á	 (Lög	 um	 heilbrigðisþjónustu,	 2007).	

Undir	 velferðarráðuneytið	 falla	 sjúkrahús,	 heilbrigðisstofnanir,	 heilsugæslur	 og	

aðrar	 sérhæfðar	 stofnanir	 sem	 tengjast	heilbrigðismálum.	Þessar	 stofnanir	 stuðla	

að	heibrigði	landsmanna	og	er	forvarnir	og	fræðsla	einn	þáttur	í	starfsemi	þeirra.		

Fjölmiðlar	 eru	 ekki	 skyldugir	 að	 fjalla	 um	 heilbrigðistengd	 málefni.	

Fjölmiðlar	 eru	 þó	 skyldugir	 að	 miðla	 endurgjaldslaust	 tilkynningum	 frá	

almannavörnum,	löggæslu,	slysavarnafélögum	eða	hjálparsveitum	og	rjúfa	línulega	

dagskrá	 ef	 brýn	 nauðsyn	 ber	 til	 og	 almannaheill	 krefst	 (Lög	 um	 fjölmiðla,	 2011).	

Ríkisútvarpið	er	með	þá	sérstöðu	að	það	er	fjölmiðill	í	almannaþágu.	Ein	af	skyldum	

Ríkisútvarpsins	er	að	vera	með	fréttir,	 fréttaskýringar	og	fræðsluþætti	og	flokkast	

heilbrigðismál	þar	undir	(Lög	um	ríkisútvarpið,	fjölmiðil	í	almannaþágu,	2013).		

Á	Íslandi	eru	ákveðin	málefni	þar	sem	sett	hafa	verið	sérstök	lög	sem	varða	

fjölmiðla	og	auglýsingar.	Eftir	að	vitneskjan	um	skaðleg	áhrif	af	notkun	tóbaks	varð	

meiri	voru	sett	lög	um	tóbaksvarnir.	Þar	er	tekið	sérstaklega	fram	í	7.	grein	laganna	

að	 bönnuð	 er	 hvers	 konar	 umfjöllun	 í	 fjölmiðlum	 um	 einstakar	 vörutegundir	 til	

annars	 en	 að	 vara	 við	 skaðsemi	 þeirra	 (Lög	 um	 tóbaksvarnir,	 2002).	 Áður	 voru	

tegundir	tóbaks	auglýstar	og	iðnaðurinn	einblíndi	á	rétt	fólks	til	að	reykja	en	í	dag	

hefur	 réttur	 fólks	 til	 að	 anda	 að	 sér	 hreinu	 lofti	 og	 réttur	 fólks	 að	 stunda	 ekki	

óbeinar	reykingar	náð	yfirhöndinni.	Umfjöllun	um	tóbak	hefur	farið	yfir	í	að	leggja	

aðaláherslu	 á	 tóbaksvernd	 og	 almannahagsmuni	 (Weishaar,	 Dorfman,	

Freudenberg,	Hawkins,	Smith,	Razum	og	Hilton,	2016).		

Mikið	 samstarf	 er	 á	 milli	 fjölmiðla	 og	 heilbrigðisstofnana.	 Landspítalinn	

heldur	úti	fréttadálki	á	vefsíðu	sinni	þar	sem	fjölmiðlar	geta	fylgst	með	og	notað	í	

aukna	umfjöllun	ef	áhugi	er	fyrir.	Árið	2004	var	gerð	stór	rannsókn	í	Bandaríkjunum	

og	var	athugað	hvort	fjölmiðlar	myndu	halda	áfram	heilsutengdri	umfjöllun	eftir	að	

hætt	var	að	greiða	fyrir	hana.	Umfjöllunarefnið	var	brjóstaskimunarherferð	og	stóð	

hún	 til	 fjögurra	 ára.	 Notast	 var	 bæði	 við	 greiddar	 auglýsingar	 og	 einnig	 stóð	

samfélagið	 að	 auknu	 upplýsingaflæði	með	 sjálfboðastarfi	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 auka	
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vitneskju	 almennings	 um	mikilvægi	 skimunar	 fyrir	 brjóstakrabbameini.	 Fystu	 tvö	

árin	 var	 greitt	 fyrir	 auglýsingar	 og	 seinni	 tvö	 árin	 var	 fjölmiðlum	 fylgt	 eftir	 og	

athugað	hvort	miðlarnir	myndu	halda	 áfram	umfjöllun	um	brjóstakrabbamein	og	

skimun	gegn	því,	þessar	niðurstöður	voru	síðan	bornar	 saman	við	svæði	þar	 sem	

engin	 herferð	 átti	 sér	 stað.	Með	því	 að	 auka	 athygli	 fjölmiðla	 á	 ákveðnu	málefni	

eins	 og	 brjóstakrabbameini	 getur	 vitneskja	 almennings	 á	 málefninu	 aukist.	

Niðurstöðurnar	 voru	 þær	 að	 hjá	 smærri	 dagblöðum	 sem	höfðu	 færri	 starfsmenn	

var	 líklegra	 að	 starfsmenn	 myndu	 halda	 umfjölluninni	 áfram.	 Einnig	 var	 aukin	

umfjöllun	um	brjóstakrabbamein	hjá	þeim	vikublöðum	þar	sem	sjálfboðaliðar	unnu	

að	 auknu	upplýsingaflæði.	 Sjálfboðaliðarnir	 áttu	 auðveldara	með	 að	 fá	 umfjöllun	

hjá	vikublöðum	en	hjá	dagblöðum.	Umfjöllun	um	brjóstakrabbamein	jókst	á	þeim	

svæðum	þar	sem	herferðin	átti	 sér	stað	en	 fór	minnkandi	 í	 samanburðarhópnum	

(Martinson	og	Hindman,	2004).		

2.3	Samband	fjölmiðlamanna	og	fræðimanna	

Þrátt	fyrir	að	fjölmiðlamenn	vinni	í	meginatriðum	að	sama	markmiði,	að	komast	að	

sannleikanum	 og	 miðla	 áfram	 staðreyndum,	 þá	 eru	 vinnuaðferðir	 þeirra	 ólíkar.	

Fréttamenn	reyna	að	einfalda	útskýringar	og	hafa	oft	ekki	mikinn	tíma	né	pláss	til	

að	vinna	frétt.	Markmið	rannsókna	er	að	auka	þekkingu	á	staðreyndum	og	svör	eru	

oft	ekki	stutt	né	hnitmiðuð	(Gustafsson	og	Karlson,	2017).			

Sambandið	á	milli	fréttamanns	og	fræðimanna	er	oft	tenging	á	milli	tveggja	

ólíkra	heima,	þar	er	mikið	svigrúm	fyrir	misskilning.	Þrátt	fyrir	það	hefur	ekki	verið	

mikil	 athygli	 á	 vinnuferli	 blaðamanna	 sem	 fjalla	 um	 heilbrigðismál.	 Það	 kemur	

aðeins	fram	í	3.	grein	Siðareglna	Blaðamannafélags	Íslands	að	blaðamaður	vandar	

upplýsingaöflun,	 úrvinnslu	 og	 framsetningu	 sem	 kostur	 er	 (Blaðamannafélag	

Íslands,	1991).	Það	eru	ekki	til	neinir	verkferlar	fyrir	blaða-	og	fréttamenn	til	að	fara	

eftir,	 engar	 reglur	 eða	 viðmið	 þegar	 það	 kemur	 að	 heilsutengdri	 fréttamennsku.	

Það	 getur	 breyst	 í	 vinnureglum	 ákveðinna	 fjölmiðlafyrirtækja	 þar	 sem	 fjölmiðlar	

hafa	mikil	 áhrif	 á	 almenning,	 og	 getur	 umfjöllun	 þeirra	 á	 heilbrigðismálefni	 haft	

áhrif	á	hvort	almenningur	leitar	til	heilbrigðisþjónustu	eða	ekki.	Fólk	á	rétt	á	því	að	

taka	upplýsta	ákvörðun	þegar	það	kemur	að	almennri	heilsu.		
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Þær	 fréttir	og	 sögur	 sem	blaðamenn	segja	geta	verið	upphafið	að	 samtali	

sem	 einstaklingur	 á	 síðar	 við	 sinn	 lækni	 eða	 annan	 heilbrigðisstarfsmann.	

Blaðamenn	 geta	 auðveldað	 sjúklingum	 að	 fræðast	 um	 einkenni,	 lækningar	 og	

forvarnir	 sjúkdóma	 (McCauley,	 Blake,	 Meissner	 og	 Viswanath,	 2012).	 Oft	 getur	

verið	erfitt	að	mæla	áhrif	umfjöllunar	um	heilbrigðistengd	málefni	á	almenning	en	

það	er	hægt	að	 sjá	greinileg	áhrif	þeirra	þegar	 fjallað	er	um	einstaka	 líffæraþega	

sem	 óska	 eftir	 gjafalíffæri.	 Einstaklingar	 sem	 þarfnast	 líffæra,	 hafa	 notast	 við	

fjölmiðla	 til	 að	 óska	 eftir	 líffæragjöf.	 Þar	 er	 auglýst	 eftir	 fólki	 sem	 þarf	 að	 vera	 í	

ákveðnum	blóðflokki	til	að	koma	í	frekari	rannsókn	og	athuga	hvort	það	geti	gefið	

viðkomandi	 einstaklingi.	 Slíkar	 auglýsingar	 bera	 oft	 árangur	 (Larsson,	 Oxman,	

Carling	og	Herrin,	2003).		

Margir	fjölmiðlar	lifa	að	stórum	hluta	á	auglýsingatekjum.	Þeir	auglýsa	það	

sem	fyrirtæki	greiða	fyrir.	Ef	auglýsingar	hvetja	til	óheilsusamlegra	athafna	eins	og	

að	borða	sælgæti	þá	getur	verið	óskynsamlegt	að	hafa	fræðsluefni	þar	við	hliðina	á.	

Að	 sjá	 frétt	 um	 heilbrigðistengd	 málefni	 á	 sama	 tíma	 og	 verið	 er	 að	 auglýsa	

heilsuspillandi	atferli	getur	 leitt	 til	þess	að	almenningur	telji	 fréttina	óáreiðanlega	

(Leask,	Hooker	og	King,	2010).	Heilbrigðisstofnanir	eiga	það	til	að	leita	eftir	aðstoð	

fjölmiðla	þegar	á	þarf	að	halda	og	senda	 inn	yfirlýsingar	til	birtingar.	Stofnanirnar	

velja	 því	miðla	 sem	þeir	 telja	 vera	 trúverðugastir	 fyrir	 birtingu.	 Sem	dæmi	 hefur	

slysa-	og	bráðadeild	 Landspítalans	beðið	almenning	með	aðstoð	 fjölmiða	að	 leita	

ekki	á	deildina	nema	 í	bráðri	neyð	ef	deildin	er	 full	af	veikum	einstaklingum.	Það	

getur	 verið	 vegna	 hópslyss	 og	 einnig	 þegar	 inflúensa	 er	 sem	 skæðust,	 þá	 er	 fólk	

beðið	um	að	halda	sig	heima	fyrir	til	að	forðast	smit.			

Viðhorf	 fræðimanna	 í	 garð	 blaða-	 og	 fréttamanna	 getur	 skipt	 sköpum.	

Sumir	 eru	 mjög	 hjálplegir	 en	 aðrir	 eru	 hræddir	 við	 illa	 gerða	 eða	 jafnvel	 ranga	

umfjöllun.	 Þegar	 fréttaflutningur	 er	 ekki	 vandaður	 geta	 skilaboð	 þeirra	 verið	

rangtúlkuð.	 Fræðimenn	vilja	einnig	njóta	 skilnings	á	því	 að	þeir	 geta	ekki	 tjáð	 sig	

um	allt	sem	fellur	undir	þeirra	fræðasvið	(Gustafsson	og	Karlson,	2017).	

Heilbrigðisstarfsfólk	getur	með	nánu	samstarfi	við	fjölmiðla	komið	þekkingu	

sinni	mun	 betur	 á	 framfæri.	 Þeir	 þurfa	 einnig	 að	 sjá	 til	 þess	 að	 umfjöllunarefnið	

komist	rétt	til	skila	til	blaða-	og	fréttamanna	og	gera	mál	sitt	skýrt	með	einföldum	

hætti.	 Góð	 samvinna	 er	 því	 lykillinn	 að	 því	 að	 ná	 fram	 sem	 áhrifamestum	
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frásögnum.	En	það	getur	komið	upp	ágreiningur	um	hvernig	fréttirnar	eru	bornar	

fram.	 Þegar	 það	 kemur	 að	 fréttaumfjöllun	 um	 heilsutengd	 málefni	 þá	 hafa	

fjölmiðlar	 og	 heilbrigðisstarfsfólk	 ekki	 alltaf	 sömu	 sýn	 eða	 markmið	 með	

umfjölluninni.	 Verðleiki	 fréttarinnar	 er	 ekki	 sá	 sami	 né	 hlutleysi	 og	 mikilvægi.	

Fjölmiðlar	 leita	 eftir	 fyrirsögn	 sem	 vekur	 athygli	 og	 vilja	 auka	 áheyrn	 meðan	

heilbrigðisstarfsfólk	 vill	 koma	 réttum	 skilaboðum	 áleiðis	 hugsanlega	 á	 kostnað	

fjölda	áheyrenda	(Morrell	o.fl.,	2014).	Blaða-	og	fréttamenn	álíta	svo	að	fræðimenn	

skilji	 ekki	 kröfur	 fjölmiðla	 um	 knappan	 tímaramma	 og	 fréttagildi	 (Gustafsson	 og	

Karlson,	 2017).	 Sem	dæmi	má	 nefna	 fréttaflutning	 um	 komu	 inflúensunnar.	 Hún	

kemur	á	hverju	ári	og	vilja	heilbrigðisstarfsmenn	láta	vita	af	henni	þegar	hún	kemur	

til	landsins.	Þetta	er	gert	með	þeim	tilgangi	að	upplýsa	almenning	um	mikilvægi	t.d.	

handþvottar	og	minna	á	möguleikann	á	bólusetningu.	Einnig	er	 fólk	beðið	um	að	

takmarka	komur	á	slysa-	og	bráðadeildir	vegna	hættu	á	smiti.	Fjölmiðlar	hafa	oftar	

en	 ekki	 aðra	 sýn	 á	 umfjöllunina.	 Þeir	 vilja	 gera	 fréttina	 krassandi,	 þeir	 vilja	 finna	

nýjan	vinkil	 á	 fréttina	 sem	enginn	annar	er	með,	 t.d.	með	því	að	minna	á	hversu	

margir	 deyja	 af	 völdum	 inflúensu	 ár	 hvert	 eða	 tala	 um	 ágreining	 varðandi	

bólusetningar.	Fréttamenn	þurfa	á	heimildarmanni	að	halda,	sérstaklega	þeir	sem	

hafa	 engan	 grunn	 í	 heilbrigðismálum.	 Þá	 er	 mjög	 gott	 að	 hafa	 tengslanet	 innan	

heilbrigðisgeirans	og	þurfa	fréttamenn	að	velja	áreiðanlega	viðmælendur	sem	eru	

sérfræðingar	á	sínu	sviði	(Morrell	o.fl.,	2014).			

Til	 að	 fá	 sem	 áreiðanlegastar	 heimildir	 er	 gagnlegt	 að	 fá	 ekki	 aðeins	

skriflegar	 upplýsingar,	 heldur	 fá	 einnig	 viðtalí	 kjölfarið	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

misskilning.	Það	er	aðalatriðið.	Fjölmiðlar	hafa	 í	gegnum	tíðina	ekki	alltaf	vitnað	 í	

áreiðanlegar	heimildir.	Gallinn	er	í	raun	og	veru	sá	að	blaðamenn	treysta	of	mikið	á	

viðmælendur	sína	en	eru	ekki	að	kynna	sér	efnið	til	stuðnings.	Vísindamenn	fá	ekki	

að	 birta	 greinar	 nema	 þær	 séu	 byggðar	 upp	 á	mjög	 fræðilegum	 grunni	 og	 þurfa	

þær	að	standast	miklar	kröfur.	En	það	þarf	að	vita	hvar	á	að	finna	þessar	heimildir	

og	 þar	 getur	 kunnátta	 fréttamannsins	 strandað	 (Leask,	 Hooker	 og	 King,	 2010).	

Fréttamenn	eru	einnig	 sakaðir	um	að	vera	með	of	mikið	 af	 getgátum	og	 sækjast	

eftir	 æsifréttamennsku.	 Það	 er	 leitast	 við	 að	 hafa	 grípandi	 fyrirsagnir	 og	

umræðuefni	sem	kveikir	á	umræðum	og	ádeilum	um	málefnið.	Fréttamenn	eru	því	

sakaðir	 um	 að	 vilja	 fjalla	 um	 heilbrigðistengd	 málefni	 frá	 öðrum	 hliðum	 en	
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vísindamennirnir	 sjálfir	 vilja	 gera.	 Fréttamenn	 hafa	 einnig	 sett	 út	 á	 vinnuhætti	

vísindamanna	og	finnst	sem	þeir	oft	á	tíðum	ekki	vera	að	útskýra	sínar	niðurstöður	

á	nægilega	einfaldan	hátt	 svo	að	almenningur	skilji	þær	og	hafa	einnig	ekki	alltaf	

áhuga	 á	 því	 að	 nýta	 fjölmiðla	 við	 að	 koma	 efninu	 á	 framfæri	 (Larsson,	 Oxman,	

Carling	og	Herrin,	2003).			

2.4	Ábótavatn	af	hálfu	fréttamanna	

Í	 ástralskri	 rannsókn	 frá	 árinu	 2010	 var	 rætt	 við	 16	 blaðamenn	 og	 ritstjóra	 um	

heilsutengda	fréttamennsku.	Niðurstöðurnar	voru	þær,	að		mestu	skipti	fyrir	blaða-	

og	fréttamenn	til	þess	að	framleiða	hágæða	heilsutengdar	fréttir	var	tími,	aðgengi	

að	heimildum	og	 tæknileg	kunnátta	 (Leask,	Hooker	og	King,	2010).	Ekki	hafa	allir	

blaðamenn	 aðgang	 að	 gagnagrunnum	 vísindarannsókna	 né	 kunna	 að	 sækja	

heimildir	 þar	 í.	 Ekki	 nóg	með	 það	 heldur	 kunna	 ekki	 allir	 að	 lesa	 úr	 fræðilegum	

niðurstöðum	 og	 getur	 skilningurinn	 því	 verið	 takmarkaður	 af	 hálfu	 fréttamanna.	

Það	 getur	 verið	 tímafrekt	 að	 lesa	 úr	 niðurstöðum	 heimilda	 og	 þann	 tíma	 hafa	

blaða-	og	fréttamenn	oft	ekki.	Í	rannsókninni	var	einnig	tekið	fram	að	þegar	verið	

er	 að	 flytja	 fréttir	 eru	 fjölmiðlar	 einfaldlega	 að	 fjalla	 um	 það	 sem	

heilbrigðisstofnunin	 vill	 upplýsa	 almenning	um.	 Þrátt	 fyrir	 það	 reyndu	þeir	 að	 að	

spyrja	 krefjandi,	 sjálfstæðra	 spurninga,	 þannig	 að	 allt	 viðtalið	 sé	 ekki	 komið	 frá	

viðmælandanum,	það	þarf	að	vera	 jafnvægi.	En	það	sem	fréttamönnunum	fannst	

vera	 lykilatriði	 var	 að	 hafa	 sérstaka	 fréttamenn	 sem	 fjalla	 um	 öll	 heilsutengdu	

málefnin	 á	miðlinum.	 Þeir	 fréttamenn	myndu	 eiga	 auðveldara	með	 að	 vinna	 sér	

traust	 og	 tengslanet	 meðal	 viðmælenda	 og	 þeir	 væru	 líklegri	 til	 að	 finna	 sjálfir	

fréttir	 í	 stað	þess	 að	búa	 til	 fréttir	 út	 frá	 öðrum	 fréttum	 (Leask,	Hooker	 og	King,	

2010).			

Önnur	 rannsókn	 um	 helstu	 hindranir	 og	 lausnir	 til	 að	 bæta	 heilsu	

fréttamennsku	 var	 gerð	 í	 37	 löndum	 í	 Evrópu,	 Ástralíu	 og	 Kanada	 árið	 2003	

(Larsson,	 Oxman,	 Carling	 og	 Herrin,	 2003).	 Helstu	 niðurstöður	 voru	 þær	 að	 tími	

blaða-	og	fréttamanna	skipti	mestu	fyrir	gæði	skrifa	um	heilsutengd	málefni.	Einu	

blaða-	og	fréttamennirnir	sem	voru	ósammála	þessari	niðurstöðu	voru	þeir	bresku.	

Þeir	 töldu	 að	 tímaskortur	 og	 þekking	 væri	 ekki	 hindrun	 í	 góðri	 heilsu	

fréttamennsku.	Það	getur	stafað	af	því	að	blaða-	og	fréttamennirnir	sem	tóku	þátt	
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voru	reynslumiklir	og	töldu	sig	hafa	góða	þekkingu	á	framsetningu	og	voru	vanir	að	

vinna	mjög	hratt.	Einnig	bentu	sænsku	blaðamennirnir	sérstaklega	á	erfiðleika	við	

að	 finna	 áreiðanlegar	 heimildir	 sem	 hindrun.	 Upplýsingaflæði	 er	 mikið	 á	

internetinu	 frá	 mismunandi	 gagnagrunnum	 og	 erfitt	 gat	 reynst	 að	 velja	 réttar	

heimildir	og	 setja	 saman	 í	 fréttnæma,	ekki	of	 flókna	en	viðeigandi	 frétt	 sem	ætti	

erindi	 til	 margra.	 Skilningur	 á	 læknisfræðilegum	 hugtökum	 var	 hindrun	 sem	 og	

samkeppni	innan	miðils	um	rúm	eða	tíma.					

Annar	 takmarkandi	 þáttur,	 sem	 blaðamenn	 rannsóknarinnar	 bentu	 á	 var	

samkeppni	 og	 markaðsfræði.	 Dagblöðin	 verða	 að	 afla	 tekna,	 annað	 hvort	 með	

auglýsingum	 eða	með	 því	 að	 selja	 áskrift.	 Almannatenglar	 og	 markaðsfræðingar	

sem	báðu	um	að	fá	kynningu	á	ákveðnum	málefnum	voru	taldir	hindrun,	þannig	að	

markaðsfræðin	 og	 auglýsingatekjur	 hafa	 áhrif	 á	 það	 sem	 kemur	 í	 fréttum.	 Þeir	

blaðamenn	 sem	 skrifuðu	 í	 tímarit	 tóku	 það	 fram	 að	 þeim	 fannst	 sem	 ritstjórar	

hefðu	ekki	áhyggjur	af	nákvæmni	og	réttmæti	heimilda	(Larsson,	Oxman,	Carling	og	

Herrin,	2003).	

2.5	Ábótavant	af	hálfu	fræðimanna	

Ein	af	hindrunum	sem	blaða-	og	fréttamenn	glíma	við	í	heimildaleit	í	sínu	starfi	er	

fólk	sem	kallar	sig	þerapista,	 lífskúnstnera	eða	 fræðimenn	án	þess	að	hafa	 í	 raun	

nokkra	menntun	 á	 bak	 við	 sig.	 Það	 getur	 því	 verið	 erfitt	 fyrir	 almenning	 að	 vita	

hvað	er	rétt	og	hvað	er	hreinlega	rangt.	Það	er	í	raun	jafn	auðvelt	að	gefa	út	rangar	

upplýsingar	 og	 réttar,	 listin	 (áskorunin)	 er	 að	 greina	 á	milli.	 Það	 þarf	 að	 taka	 til	

athugunar	hver	er	að	skrifa	greinina,	hver	er	viðmælandinn,	athuga	hvort	greinin	er	

ritrýnd	og	skoða	hvort	og	hvaða	heimildir	eru	til	stuðnings.		

	 Þekkt	dæmi	frá	árinu	1997	var	þegar	Di	Bella	sem	var	ítalskur	læknir	hélt	því	

fram	að	hann	gæti	læknað	krabbamein.	Hann	hélt	því	fram	að	lyfjameðferðin	hans	

væri	 með	 mjög	 góða	 virkni,	 gæti	 læknað	 öll	 krabbamein	 og	 að	 hún	 væri	

einkennalaus.	Hann	var	oftar	en	ekki	kallaður	kraftarverkalæknirinn.	Eini	gallinn	var	

að	 meðferðin	 sem	 var	 lyfjablanda	 var	 mjög	 kostnaðarsöm	 og	 hana	 varð	 að	

staðgreiða.	Di	Bella	var	það	áhrifamikill	að	 ítalski	dómstóllinn	skipaði	spítölum	að	

gefa	 sjúklingum	 hans	 lyfjablönduna	 sér	 að	 kostnaðarlausu.	 Þegar	 ítalska	

velferðarráðuneytið	vildi	fara	að	skoða	starfsemi	læknisins	þar	sem	meðferðin	var	
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ekki	 vísindalega	 sönnuð,	 komu	 fram	háværar	 raddir	 sjúklinga	hans	og	mótmæltu	

aðgerðunum.	Þeir	skipulögðu	mótmæli	bæði	á	götum	úti	og	á	internetinu	og	einnig	

mættu	 stuðningsmenn	 læknisins	 í	 sjónvarpsþætti	 og	 útvarpsþætti	 til	 að	 sýna	

samstöðu	 með	 honum.	 Langflestir	 miðlar	 töluðu	 máli	 læknisins	 (Benelli,	 2001).	

Ítalska	 ríkisstjórnin	 fjármagnaði	 rannsókn	 sem	 átti	 að	 endurspegla	 skoðun	

krabbameinssjúklinga	á	meðferð	Di	Bella.	Af	tæplega	1200	manns	sem	heimsóttu	

krabbameinsstöð	á	 Ítalíu	 árið	1998	og	 fengur	þar	 lyfjablöndu	Di	Vella,	 þá	þekktu	

85%	þeirra	meðferð	Di	Bella	og	flestir	höfðu	heyrt	af	honum	í	sjónvarpi	eða	útvarpi	

eða	62%.	Aðeins	færri	lásu	um	hann	í	dagblöðum	og	greinum	eða	26%	en	það	sem	

kemur	 á	 óvart	 er	 að	 aðeins	 5%	 þeirra	 höfðu	 rætt	 við	 lækni	 um	meðferðina.	 Af	

þessum	1200	krabbameinssjúklingum	voru	42%	þeirra	sannfærð	um	fullan	bata	en	

57%	voru	ekki	viss	en	aðeins	1%	taldi	litlar	líkur	á	bata.	Þó	töldu	53%	þeirra	að	von	

þeirra	 um	 bata	 hefði	 aukist.	 Þegar	 spurt	 var	 um	 val	 á	 meðferð	 var	 traust	 til	

læknisins	metið	hærra	en	vísindalegar	staðreyndir	(53%	á	móti	32%)	(Passalacqua	

og	fl.,	1999).		

Ítalska	 ríkið	hélt	áfram	að	draga	meðferðina	hans	 í	efa	þar	 sem	sjúklingar	

sýndu	ekki	 fram	á	bata.	Gerð	var	önnur	rannsókn	sem	einnig	var	styrkt	af	 ítölsku	

ríkisstjórninni	 árið	 1998,	 þar	 var	 fenginn	 hópur	 sérfræðinga	 hjá	 ríkinu	 og	 var	

markmiðið	að	kanna	áhrif	Di	Bella	meðferðarinnar.	 Fylgt	var	eftir	386	 sjúklingum	

með	 langt	 gengið	 krabbamein	 um	 nokkurra	 mánaða	 skeið	 til	 að	 kanna	 virkni	

meðferðarinnar.	 Af	 þeim	 sýndi	 enginn	 fullan	 bara,	 aðeins	 3	 sjúklingar	 sýndu	

einhvern	bata,	12%	þeirra	voru	með	sömu	einkenni,	hjá	52%	hafði	 sjúkdómurinn	

ágerst	og	25%	létust	á	tímabilinu.	Allir	sjúklingarnir	voru	greindir	með	lyfjaeitrun	og	

40%	þeirra	höfðu	um	273	aukaverkanir	af	völdum	lyfjablöndunni	(Evaluation	of	an	

unconventional	cancer	treatment,	1999).		

Í	 grein	 Parker-Pope,	 The	 Fat	 Trap,	 í	 New	 york	 Times	 er	 flallað	 um	

þyngdartap	 og	 þar	 heldur	 höfundurinn	 því	 fram	 að	 það	 sé	 næstum	 ómögulegt	

verkefni	 að	 viðhalda	 þyngdartapi.	 Hún	 leggur	 fram	 rannsóknarniðurstöður	 og	 þá	

staðreynd	að	þeir	sem	fara	í	megrun	geta	misst	einhver	kíló	en	þau	komi	næstum	

alltaf	aftur	á	endanum.	Samkvæmt	henni	eru	aðeins	fáir	einstaklingar	sem	nái	að	

viðhalda	þyngdartapi.	Hún	 segir	orðrétt	 að	þeir	 sem	verða	 feitir	muna	þrátt	 fyrir	

vilja	 til	 að	 grennast	 alltaf	 vera	 feitir.	 Þetta	 eru	 ekki	 góð	 skilaboð	 að	 senda	 enda	
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röng.	Með	 svona	 skrifum	er	 verið	að	 segja	 við	þá	 sem	vilja	 losna	við	aukakíló	að	

hætta	 að	 reyna	 því	 það	mun	 ekki	 takast.	 Þetta	 er	 dæmi	 um	 það	 hvernig	 heilsu	

fréttamennska	 getur	 einfaldlega	 hunsað	 staðreyndir	 vísindanna	 og	 gefið	

óáreiðanlegar	 heimildir	 (Parker-Pope,	 T.,	 2011).	 Grein	 Parker-Pope	 var	 gagnrýnd	

harðlega	 í	 svari	 frá	 Columbia	 Journalism	 Review	 þar	 sem	 Freedman	 skrifaði	

greinina	Survival	of	the	wrongest	sem	fjallar	einmitt	um	hversu	auðvelt	er	að	gefa	

rangar	og	villandi	upplýsingar	(Freedman,	2013).		

2.6	Markaðsfræði	og	fréttamennska	

Til	eru	þekkt	dæmi	þar	sem	lyf	hafa	selst	upp	eftir	umfjöllun	fjölmiðla	um	góð	áhrif	

þeirra.	 Prozac	 var	 kynnt	 sem	 „líða	 vel“	 lyfið	 í	 heimi	 fjölmiðla	 eftir	 að	 umfjöllun	 í	

Newsweek	um	góða	virkni	þess	náði	miklum	vinældum	(Nelkin,	1996).	Til	eru	 lög	

um	auglýsingar	og	sölu	á	heilsuspillandi	varningi	eins	og	tóbaki	og	áfengi.	 Í	 lögum	

um	tóbaksvarnir	6/2002	kemur	fram	að	tóbak	má	aðeins	selja	og	dreifa	ef	skráðar	

eru	 viðvaranir	 um	 skaðsemi	 vörunnar	 á	 umbúðir	 hennar.	 Einnig	 eru	 allar	

auglýsingar	 bannaðar	 á	 umbúðunum	 og	 þær	mega	 ekki	 vera	 sýnilegar	 í	 búðum.	

(Lög	 um	 tóbaksvarnir,	 2002).	 Í	 áfengislögum	 75/1998	 kemur	 fram	 í	 20.	 grein	 að	

hvers	 konar	 auglýsingar	 á	 áfengi	 eru	bannaðar	og	bannað	er	 að	 sýna	neyslu	 eða	

hvers	konar	meðferð	áfengis	í	auglýsingum.	Í	lögunum	stendur	að	sá	vökvi	sem	er	

neysluhæfur	 og	 meira	 en	 2,25%	 af	 hreinum	 vínanda	 kallist	 áfengi	 (Áfengislög,	

1998).	Með	þessum	lögum	eru	stjórnvöld	að	setja	ákveðin	viðmið	um	það	hvernig	

skal	 fjalla	 um	 þessi	 málefni.	 Auglýsendur	 hafa	 því	 auglýst	 léttbjóra	 sem	 eru	 að	

hámarki	 2,25%	 af	 hreinum	 vínanda	 en	 sumir	 léttbjórar	 eru	 einnig	 til	 í	 hærri	

prósentu	af	vínanda.			

Umfjöllun	 um	 heilsutengd	 málefni	 má	 gjarnan	 flokka	 í	 tvo	 hópa.	 Annað	

hvort	er	einblínt	á	einstaklinginn	og	hans	ábyrgð	og	eru	þær	oftar	markaðsettar	af	

auglýsingafyrirtækjum	 og	 síðan	 eru	 þær	 birtingar	 sem	 eiga	 að	 ná	 til	 almennings	

sem	 heild	 og	 eru	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 bæta	 lýðheilsu.	 Þær	 umfjallanir	 eru	 jafnvel	

styrktar	af	ríkinu	eða	öðrum	heilsustofnunum.		

Styrktarfélög	og	átaksverkefni	nýta	fjölmiðla	til	þess	að	fá	söfnunarfé,	sem	

dæmi	 má	 nefna	 bleiku	 slaufuna.	 Bleika	 slaufan	 er	 tákn	 Krabbameinsfélagsins	 í	

baráttunni	gegn	krabbameini	hjá	konum.	Hönnuð	er	brjósnæla	ár	hvert	og	rennur	
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ágóðinn	 til	 tækjakaupa.	 Mörg	 fyrirtæki	 taka	 óbeint	 þátt	 í	 fjáröflun	 fyrir	 Bleiku	

slaufuna.	Fyrirtækin	framleiða	þá	vörur	sem	eru	oftar	en	ekki	bleikar	og	gefa	hluta	

af	sölunni	til	Krabbameinsfélagsins.	Sem	dæmi	má	nefna	húfur	frá	66°	N.	Með	því	

voru	húfukollurnar	auglýstar	af	Krabbameinsfélaginu	sem	styrktarvara.	Einnig	eru	

helstu	styrktaraðilar	auglýstir	á	vefsíðu	Bleiku	slaufunnar.			

Haldnir	 eru	 góðgerðarviðburðir	 sem	 eru	 styrktir	 af	 fyrirtækjum	og	 þannig	

má	segja	að	þegar	viðburðirnir	eru	auglýstir	af	 fjölmiðlum	í	þeim	tilgangi	að	auka	

vitneskju	 almennings	 um	 heilbrigði	 er	 óhjákvæmilegur	 fylgikvilli	 að	 auglýsa	 þau	

fyrirtæki	sem	styrkja	viðburðinn.		

Fyrirtæki	og	stofnanir	eru	gjörn	á	að	hafa	samband	við	fjölmiðla	og	biðja	um	

umfjöllun	á	tækjum,	vörum	eða	viðburðum	sem	eiga	að	hjálpa	einstaklingum	til	að	

öðlast	betri	heilsu	og	það	getur	reynst	flókið	fyrir	fjölmiðlamenn	að	sjá	fyrir	hvort	

verið	sé	að	biðja	um	umfjöllunina	í	hagnaðarskyni.	Svokölluð	„gúrkutíð“	getur	haft	

jákvæð	áhrif	á	að	fjölmiðlar	birti	aðsent	efni	sem	fyrirtæki	geta	hagnast	á.	Tími	er	

einnig	 stór	 áhrifavaldur	 þegar	 það	 kemur	 að	 umfjöllunarefni.	 Tímaskortur	 getur	

haft	áhrif	á	hvort	fréttamenn	nái	að	athuga	uppruna	efnis	og	sannreyna	hvort	um	

auglýsingu	sé	að	 ræða.	Það	getur	einnig	haft	 slæm	áhrif	á	birtingu	efnis	þar	 sem	

sumir	 fréttamenn	 neita	 að	 birta	 efni	 sem	þeir	 eru	 ekki	 búnir	 að	 hafa	 tíma	 til	 að	

sannreyna	 (Morrell	 o.fl.,	 2014).	 Þegar	 gera	 á	 fréttatilkynningu	 um	

rannsóknarniðurstöður	þarf	 að	athuga	hver	 fjármagnaði	 rannsóknina.	 Kanna	þarf	

hvort	 um	 hagsmunaárekstur	 er	 að	 ræða,	 það	 er	 hvort	 sá	 sem	 borgaði	 fyrir	

rannsóknina	 hafi	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvaða	 niðurstöður	 voru	 birtar	 (Gustafsson	 og	

Karlson,	2017).		

2.7	Samfélagsmiðlar		

Með	komu	samfélagsmiðla	hefur	miðlun	upplýsinga	gjörbreyst	 í	öllum	heiminum.	

Með	þeim	er	búið	að	breyta	rafrænum	samskiptum	í	næstum	því	augliti	til	auglitis	

samskipti.	 Ekki	 er	 langt	 síðan	 að	 samskiptamátinn	 var	 eitt	 yfirvald	 til	 margra	

hlustenda.	 Til	 dæmis	 gat	 heilbrigðisráðuneytið	 eða	 fjölmiðlar	 náð	 til	 almennings	

sem	 heildar.	 Samfélagsmiðlar	 breyttu	 samskiptamynstri	 einstaklinga	 með	 komu	

sinni.	 Hlustendur	 eru	 komnir	 með	 rödd	 og	 geta	 verið	 í	 samskiptum	 við	

heilbrigðisstofnanir	í	gegnum	samfélagsmiðla.	Sem	dæmi	þá	er	Landspítalinn	með		
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síðu	á	facebook	og	eru	yfir	12.000	manns	sem	fylgjast	með	henni.	Þar	eru	veittar	

upplýsingar	 sem	gera	má	 ráð	 fyrir	 að	 séu	byggðar	 á	 fræðilegum	grunni	 á	 ábyrgð	

st0fnunarinnar	 og	 geta	 notendur	 facebook	 sent	 inn	 spurningar	 og	 fengið	 svör	 á	

stafrænu	formi.	Þetta	er	ný	nálgun	sem	enn	er	í	mótun.	Hver	sem	er	getur	búið	til	

reikning	á	samfélagsmiðli	og	það	er	enginn	sem	ritskoðar	færslurnar.	Upplýsingar	

sem	fengnar	eru	á	samfélagsmiðlum	geta	verið	villandi,	rangar	og	jafnvel	gefnar	út	

á	fölskum	forsendum.	Almenningur	þarf	því	að	vanda	valið	vel	þegar	leitað	er	eftir		

heilsufarsráðum	á	samfélagsmiðlum	og	styðjast	ekki	við	reikninga	sem	líta	út	fyrir	

að	vera	yfirgefnir	eða	eru	í	mjög	lítilli	notkun	(McNab,	2009).	
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					3	Gerð	þáttanna	

Tilgangur	 verkefnisins	 var	 að	 efla	 vitund	 almennings	 um	 málefni	 sem	 varða	

almenna	 heilsu.	 Mig	 langaði	 að	 gera	 sjónvarpsþætti	 og	 hafði	 því	 samband	 við	

fjölmiðilinn	Hringbraut.	Þar	hafði	þá	þegar	verið	ákveðið	að	vera	með	heilsueflandi	

fræðsluþætti	 á	 dagskrá.	 Þegar	 ég	 bar	 fram	mína	 tillögu	 þá	 féll	 hún	 einmitt	 inn	 í	

áætlaða	þáttagerð	og	eftir	samskipti	við	Sigmund	Erni	í	tölvupósti	var	haldinn	fyrsti	

fundur.	Fyrir	fyrsta	fund	var	ég	beðin	um	að	finna	tólf	hugsanleg	umfjöllunarefni	og	

viðmælendur	 fyrir	 hvert	 og	 eitt	 efni.	 Fundinn	 sátu	 auk	 mín	 Sigmundur	 Ernir	

Rúnarsson	 og	 Rakel	 Sveinsdóttir,	 ein	 af	 eigendum	 Hringbrautar.	 Verkefnið	 var	

samþykkt	á	fundinum	og	tökur	áttu	að	hefjast	eftir	aðeins	fjóra	daga.	Þættirnir	áttu	

að	vera	30	mínútna	langir,	sem	voru	sýndir	vikulega.	Hver	þáttur	átti	að	hafa	þrjú	

viðfangsefni	 sem	þýddi	að	það	þurfti	 að	 finna	þrjá	 viðmælendur	 fyrir	hvern	þátt.	

Samið	var	um	að	þegar	við	fórum	í	útitökur	var	tekið	upp	efni	fyrir	tvo	þætti	í	einu	

yfir	 veturinn	 til	 að	 spara	 tíma.	 Annan	 hvorn	mánudag	 fórum	 við	 í	 útitökur	með	

upptökumanni	 og	 tókum	þá	 upp	 fjögur	 innslög,	 sem	 var	 skipt	 niður	 á	 tvo	 þætti.	

Síðan	 fengum	 við	 tvo	 viðmælendur	 í	 hljóðver	 annan	 hvern	 miðvikudag	 í	 hvort	

innslag	fyrir	sig.	Þannig	vorum	við	komin	með	þrjú	efnisatriði	fyrir	hvorn	þátt	næstu	

tvær	vikur.	Við	 lukum	síðan	vinnu	á	miðvikudögum	með	því	að	setja	saman	báða	

þættina	og	taka	upp	kynningar	sem	spilaðar	eru	í	upphafi	þáttar	og	á	milli	innslaga.		

3.1	Undirbúningur		

Þátturinn	fékk	nafnið	Líkaminn	sem	var	ákveðið	af	Sigmundi	Erni.	Eftir	að	verkefnið	

var	 samþykkt	 voru	 fjórir	 dagar	 í	 fyrstu	 tökur.	 Vinnuferlið	 hófst	með	 því	 að	 velja	

umræðuefni.	Stefnt	var	að	því	að	byrja	með	krafti	og	finna	spennandi	umræðuefni	

sem	myndi	kkynda	undir	 frekari	umræðu.	Síðan	þurfti	að	finna	viðmælendur	fyrir	

fyrsta	þáttinn.	Við	fengum	gefinn	upp	tökutíma	sem	var	á	mánudögum	fyrir	hádegi	

og	 varð	 ég	 því	 að	 finna	 viðmælendur	 sem	 voru	 lausir	 á	 þeim	 tíma.	 Það	 gerði	

verkefnið	aðeins	erfiðara	að	hafa	svona	skamman	tökutíma	en	eins	og	fram	kom	í	

meginmáli	þá	var	það	einmitt	tímaskortur	sem	fréttamenn	töldu	helst	hamla	því	að	

hægt	væri	að	gera	góða	umfjöllun	betri	(Larsson,	Oxman,	Carling	og	Herrin,	2003).	

Þeir	sem	hafa	komið	fram	í	fjölmiðlum	áður	voru	þó	mun	líklegri	til	þess	að	koma.	

Þeir	 sem	 ekki	 vildu	mæta	 gáfu	 upp	 ýmsar	 ástæður	 og	minntist	 einn	 læknir	 á	 að	
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stofan	hans	hefði	fyllst	af	fólki	eftir	að	hann	kom	fram	í	fjölmiðlum	og	vildi	því	ekki	

mæta	í	viðtal.		

Viðtölin	voru	öll	 tekin	upp	 í	einu	 rennsli	og	skipti	undirbúningur	því	miklu	

máli	til	þess	að	vel	myndi	ganga.	Undirbúningur	er	lykilatriði	þegar	kemur	að	góðri	

umfjöllun	og	var	ég	búin	að	kynna	mér	málefnin	vel	áður	en	viðtölin	áttu	sér	stað.	

Ég	 var	 með	 spurningar	 við	 hönd,	 en	 reyndi	 einnig	 að	 spinna	 upp	 spurningar	 á	

staðnum	með	því	að	hlusta	vel	á	svörin	og	spyrja	út	frá	þeim.	Ég	fylgdist	vel	með	

Sigmundi	 Erni	 taka	 upp	 sín	 viðtöl.	 Hannhefur	 svo	mikla	 reynslu	 að	 það	 reyndist	

honum	leikur	einn	að	halda	uppi	átta	mínútna	samræðum.	Hann	gaf	mér	góð	ráð	

sem	ég	nýtti	í	gegnum	allt	ferlið.			

3.2	Vinnuferli		

Þættirnir	 gengu	vonum	 framar	og	 tók	ég	að	mér	að	gera	 fleiri	 en	áætlað	 var.	 Ég	

byrjaði	 á	því	 að	 vera	með	eitt	 innslag	 í	 hverjum	þætti	 sem	var	um	átta	mínútur.	

Þátturinn	 í	 heild	 inniheldur	 þrjú	 innslög	 hverju	 sinni.	 Eftir	 tvo	 tökudaga	 þar	 sem	

tekið	 var	upp	efni	 fyrir	 fjóra	þætti	 var	 ákveðið	að	við	 Sigmundur	myndum	skipta	

efninu	jafnt	á	milli	okkar	og	var	ég	því	með	eitt	til	tvö	innslög	fyrir	hvern	þátt	þar	

eftir	auk	þess	að	vera	þáttastjórnandi.	

Á	fyrsta	tökudegi	gerðum	við	aðeins	eitt	innslag	með	hverjum	viðmælanda,	

en	sáum	fljótt	að	spara	mátti	tíma	og	fyrirhöfn	með	því	að	taka	fleiri	en	eitt	innslag	

hjá	 þeim	 viðmælendum,	 sem	 hentuðu	 fyrir	 fleiri	 viðfangefni.	 Viðmælendur	 voru	

margfróðirog	 strax	 á	 öðrum	 tökudegi	 náðum	við	 að	 taka	 tvö	 innslög	hjá	 tveimur	

viðmælendum	af	fjórum.	Þá	vorum	við	líka	komin	með	aukaefni	ef	eitthvað	myndi	

fara	úrskeiðis.	Á	þriðja	tökudegi	var	ákveðið	að	fækka	viðmælendum	yfir	daginn	og	

taka	alltaf	tvö	viðfangsefni	fyrir	með	hverjum	viðmælanda.	Þannig	náðust	svör	við	

sex	 spurningum	 hjá	 aðeins	 þremur	 viðmælendum.	 Þar	með	 áttum	 við	 efni	 í	 tvo	

þætti	til	vara	ef	eitthvað	bæri	útaf.	Það	reyndist	vel	þar	sem	strax	á	fjórða	tökudegi	

duttu	tveir	viðmælendur	út	sökum	veikinda	og	tókum	við	því	aðeins	viðtal	við	einn	

viðmælenda	þann	daginn	og	nýttum	þá	þætti	sem	komnir	voru.	Á	fjórða	tökudegi	

var	 mér	 boðið	 að	 vera	 áfram	 hjá	 fyrirtækinu	með	 þættina.	 Ég	 vildi	 að	 sjálfsögu	

halda	áfram	en	með	breyttu	 sniði,	það	er	að	 taka	upp	kynningarnar	og	kveðjuna	

saman	 í	 settinu	og	hafa	 smá	umræður	um	efni	 hvers	þáttar.	 Frá	og	með	 fimmta	
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tökudegi	 voru	 öll	 viðtöl	 tekin	 úti	 og	 meira	 myndefni	 notað	 til	 skýringa	 og	

skreytinga.	Til	að	bæta	við	myndefni	fór	ég	í	eitt	skiptið	með	viðmælenda	í	ræktina	

og	 tók	 upp	 klippur	 þar.	 Innslagið	 fjallaði	 um	 hreyfingu	 og	 þar	 tók	 ég	 upp	 á	

snjallsímann	minn	sem	var	notað	til	myndskreytingar	í	þættinum	hjá	okkur.	Einnig	

sá	ég	um	að	velja	klippur	til	birtingar	á	vefsíðu	Hringbrautar.				

3.3	Viðmælendur	

Fyrir	 hvert	 viðfangsefni	 reyndi	 ég	 að	 velja	 fræðimenn	 og	 fagmenn	 til	 að	 svara	

spurningunum	 mínum.	 Ég	 vann	 á	 Landspítalanum	 í	 átta	 ár	 og	 þekki	 til	 marga	

starfsmanna	 og	 hef	 einnig	 fylgst	 með	 mörgum	 þeirra	 mæta	 í	 viðtöl	 við	 aðra	

fjölmiðla.	 Ég	 valdi	 því	 einnig	 oftar	 einstaklinga	 sem	 höfðu	 komið	 fram	 áður	 í	

fjölmiðlum	þar	sem	þeir	voru	líklegri	til	að	samþykkja	að	koma	í	viðtal.	Fræðimenn	

mega	ekki	einangra	sig	af	ótta	við	að	fá	gagnrýni	eða	verða	misskildir	af	kollegum	

sínum	(Gustafsson	og	Karlson,	2017).	

	 Hringbraut	er	með	þá	stefnu	að	hafa	jafnt	kynjahlutfall	þegar	kemur	að	vali	

á	 viðmælendum	og	þurftum	við	 að	 gæta	þess	 að	 hafa	 alltaf	 bæði	 konu	og	 karl	 í	

hverjum	þætti.	Alls	tók	ég	18	viðtöl	við	12	konur	og	6	karla.	Sigmundur	tók	viðtal	

við	7	konur	og	11	karla.	Í	heildina	vorum	við	með	36	viðmælendur	og	af	þeim	voru	

19	konur	og	17	karlar.	Kynjahlutföllin	voru	því	jöfn	í	öllum	12	þáttunum.			

3.4	Viðtöl		

Góður	undirbúningur	er	 lykilatriði	þegar	kemur	að	gagnasöfnun.	Það	þarf	að	afla	

sér	nokkurrar	þekkingar	á	umfjöllunarefninu	áður	en	byrjað	er	á	viðtölunum	(Sims	

og	 Stephens,	 2005).	 Ég	 kynnti	 mér	 hvert	 viðfangsefni	 fyrir	 sig	 mjög	 vel	 og	 las	

greinar	 um	 viðfangsefnin.	 Sem	 hjúkrunarfræðingur	 hafði	 ég	 grunnþekkingu	 á	

flestu,	sem	fjallað	var	um	en	upprifjun	um	málefnin	var	nauðsynleg.		

Hvert	 viðtal	 átti	 að	 taka	 um	 8	mínútur.	 Fyrsta	 viðtalið	 sem	 ég	 tók	 var	 of	

stutt	eins	og	ég	hafði	undirbúið	það.		Viðtalið	var	stöðvað	og	í	sameiningu	náðum	

við	bæta	við	spurningum	og	lengja	þannig	viðtalið.og	ræddi	ég	við	viðmælandann	í	

miðju	 viðtali	 og	 í	 sameiningu	 fundum	 við	 upp	 fleiri	 spurningar.	 Ég	 var	 með	

spurningar	skrifaðar	niður	á	blað	og	fór	mikið	eftir	þeim.	Í	næsta	viðtali	sem	ég	tók	

var	 ég	 einnig	 með	 spurningar	 á	 blaði	 en	 reyndi	 að	 spyrja	 í	 kringum	 svörin	 frá	
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viðmælandanum	en	það	krefst	hæfni	og	reynslu.	Í	því	þriðja	var	ég	ekki	með	neinar	

spurningar	 við	hönd	heldur	náði	 ég	að	halda	uppi	 samræðum	við	 viðmælandann	

allan	tímann	hjálparlaust.	Ég	fann	að	með	hverju	viðtalinu	leið	mér	betur.	Á	þriðja	

tökudegi	var	 tekið	upp	 fyrsta	viðtalið	mitt	 í	myndveri	og	gekk	það	mjög	vel.	Eftir	

það	var	ég	orðin	þáttastjórnandi	ásamt	Sigmundi	Erni	og	skiptum	við	viðtölunum	

jafnt	á	milli	okkar.	Við	skiptumst	á	að	vera	með	tvö	innslög	í	hverjum	þætti.		

3.5	Klipping	og	útsending		

Klippingin	 var	 gerð	 á	 tæknideild	Hringbrautar	 	 í	 samráði	 við	Hauk	 Sigurbjörnsson	

tökumann.	Það	þurfti	að	hafa	hraðar	hendur	þar	 sem	þættirnir	voru	sýndir	 sama	

dag	og	myndefnið	í	settinu	var	tekið	upp,	eða	á	miðvikudögum.	Það	voru	því	aðeins	

nokkrir	klukkutímar	frá	því	að	efnið	var	tekið	upp	þar	til	það	fór	í	loftið.	Öll	viðtölin	

voru	 tekin	upp	 í	einu	 rennsli,	nema	það	 fyrsta,	 sem	gerði	okkur	auðveldara	 fyrir.	

Eftir	 viðtölin	 tókum	 við	 upp	 myndefni	 til	 skreytingar	 og	 voru	 notuð	 tvö	 til	 þrjú	

innklipp	 í	 einu	 í	 staðinn	 fyrir	 að	 hafa	 okkur	 í	 mynd	 allan	 tímann.	 Við	 fórum	 á	

tökustað	með	eina	 tökuvél	 sem	var	ávalt	 stillt	 á	 viðmælendann.	Á	meðan	ég	 tók	

viðtal	skrifaði	Sigmundur	niður	þær	spurningar	sem	ég	bar	upp.	Eftir	viðtölin	þá	var	

upptökuvélinni	beint	að	mér	og	ég	 las	upp	spurningarnar	sem	voru	síðan	klippart	

inn	í	eftir	á.	Einnig	var	tekið	skot	þar	sem	spyrjandi	og	viðmælandi	ræða	saman	án	

hljóðs	og	sett	inn	í	þáttinn.	Þá	sáumst	við	þáttastjórnendur	aðeins	í	mynd	í	hverjum	

þætti.	 Myndefni	 var	 bætt	 við	 eftir	 á	 og	 einnig	 kynningar	 í	 setti	 á	 milli	 innslaga.	

Einnig	þurfti	að	laga	lýsinguna	í	einstaka	innslögum	þar	sem	ekki	var	alltaf	nægileg	

birta	á	skrifstofum	viðmælenda.		
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4	Umræður	og	lokaorð	

Líkamsvitund	almennings	ekki	nægilega	mikil,	en	með	aukinni	fræðslu	er	hægt	að	

auka	 líkamsvitundina	með	 því	 að	 leiðbeina	 fólki	 hvernig	 á	 að	 hlusta	 á	 líkamann	

(Bornemann,	Herbert,	Mehling	og	Singer,	2015).		

Rannsóknir	 sýna	 að	 vitneskja	 um	 eigin	 líkamsstarfssemi	 er	 ekki	 nægilega	

mikil,	en	það	er	góður	grundvöllur	fyrir	því	að	nýta	fjölmiðla	til	að	fræða	almenning	

um	líkama	og	sál.	Töluvert	er	fjallað	um	heilbrigðiskerfið	og	heilbrigðismál	í	fréttum	

og	 öðrum	miðlum	 en	 ekki	 geta	 allir	 fréttamenn	 verið	 með	 heilbrigðismenntun	 í	

grunninn.	 Jafnvel	 þótt	 það	 sé	 mikill	 kostur	 fyrir	 mig	 að	 hafa	

hjúkrunarfræðimenntun	er	ekki	hægt	að	gera	slíkar	kröfur	á	blaða-	og	fréttamenn	

almennt.	 En	þeir	 fréttamenn	 sem	 fjalla	 um	heilbrigðismál	þurfa	 að	hafa	 ákveðna	

stefnu	og	þurfa	að	sýna	aðgát	þegar	upplýsinga	er	aflað	til	birtingar	í		fréttum.	Þeir	

þurfa	að	kynna	sér	efnið	vel	áður	en	það	er	kynnt	til	neytenda.	Ef	efnið	er	skriflegt	

og	 er	 birt	 á	 netinu	 þarf	 að	 vitna	 í	 heimildir	 og	 þá	 skiptir	máli	 hvort	 greinar	 sem	

vitnað	er	í	séu	ritrýndar	eða	ekki.	Það	þarf	að	styðjast	við	efni	sem	er	ekki	styrkt	á	

neinn	 hátt	 og	 það	 þarf	 að	 fara	 yfir	 hvar	 þær	 eru	 birtar,	 hver	 skrifaði	 efnið	 og	 í	

hvaða	tilgangi.		

Ég	 hef	 fundið	 fyrir	 ákveðinni	 togstreitu	 milli	 fræðimanna	 og	

fjölmiðlamanna.	 Fjölmiðlar	 vilja	 segja	 fréttir	 sem	 fá	 áhorf	 jafnvel	 þótt	 frétta-

flutningurinn	 sé	 ekki	 jákvæður.	 Þeir	 flytja	 jafnframt	 fréttir	 af	 mistökum	 og	 eru	

blaða-	 og	 fréttamenn	 oft	 mjög	 fljótir	 á	 slysstað	 til	 að	 ná	 myndefni	 og	 fjalla	 um	

ákveðin	tilvik.	Þetta	eru	oft	 fréttir	sem	eiga	erindi	til	almennings,	t.d.	ef	 loka	þarf	

vegi	vegna	bílslyss	eða	sem	dæmi	það	sem	getur	gerst,en	aðgát	skal	höfð	í	nærveru	

sálar	og	gæta	þess	að	ekki	komi	fram	rekjanlegar	upplýsingar	á	mynd	eða	í	texta.			

	 Að	mínu	mati	er	það	er	ákveðinn	galli	að	heilsutengd	fréttamennska	er	ekki	

hluti	af	náminu	í	blaða-	og	fréttamennsku.	Oft	eru	þeir	sem	skrifa	um	heilsutengd	

málefni	 annað	 hvort	 blaða-	 og	 fréttamenn	 sem	 hafa	 enga	 menntun	 í	

heilbrigðisvísindum	 eða	 heilbrigðisstarfsmenn	 með	 enga	 menntun	 í	 blaða-	 og	

fréttamennsku.	 Í	 hefðbundinni	 blaða-	 og	 fréttamennsku	 er	 mikilvægt	 að	 koma	

réttum	upplýsingum	fram	á	einfaldan	og	skýran	hátt,	en	lykilatriði	hjá	heilsutengdri	

fréttamennsku	er	að	koma	staðreyndum	á	framfæri	og	má	þá	tími	og	pláss/umfang	
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ekki	vera	takmarkandi.	Taka	má	sem	dæmi	þegar	Ebólu-veiran	var	sem	skæðust,	þá	

sást	 vel	 hversu	 mikilvægt	 var	 og	 á	 sama	 tíma	 krefjandi	 og	 áríðandi	 fyrir	

fjölmiðlamenn	 að	 fara	 rétt	 með	 og	 í	 samvinnu	 við	 fræðimenn.	 Sett	 var	 upp	

viðbragðsáætlun	 á	 Landspítalanum	 og	 var	 einstaklingum	 sem	 höfðu	 grun	 um	 að	

vera	smitaðir	beðnir	um	að	koma	ekki	inn	á	Landspítalann	nema	hringja	á	undan	til	

þess	að	réttir	verkferlar	gætu	farð	í	gang.			

Á	síðastliðnum	árum	hefur	aukinn	áhugi	almennings	á	heilbrigðismálum	og	

heilsutengdri	 fréttamennsku	 aukið	 umfjöllun	 fréttamiðla	 á	 heilbrigðismálum.	

Tökum	 Landspítalann	 sem	 dæmi.	 Hann	 er	 stærsti	 vinnustaður	 landsins	 með	 yfir	

5.000	starfsmenn.	Það	leita	yfir	100.000	einstaklingar	á	ári	til	Landspítalans	og	þar	

fæðast	 yfir	 3.000	 börn	 árlega	 (Landspítali,	 2015).	 Þetta	 sýnir	 hve	 umfangsmikil	

starfsemin	er	og	þar	að	leiðandi	er	spítalinn	mjög	oft	í	fréttum.	En	það	gengur	ekki	

áfallalaust	fyrir	sig.	Ekki	er	nóg	með	að	fréttamenn	séu	sakaðir	um	að	reiða	sig	of	

mikið	 á	 viðmælendur	 þá	 er	 ágreiningur	milli	 fagfólks	 í	 sumum	 tilvikum,	 þar	 sem	

ekki	er	hægt	að	styðjast	við	rannsóknaniðurstöður.	Svo	það	er	ekki	einungis	það	að	

hægt	 er	 að	 villa	 til	 um	 heimildir	 með	 röngum	 upplýsingum	 heldur	 er	 einnig	

ágreiningur	innan	fagsins.	Sem	dæmi	má	nefna	eins	algengt	málefni	og	mataræði.	

Það	 eru	 ekki	 allir	 sammála	 um	 það	 hver	 er	 best	 samsetta	 næringin	 fyrir	 hinn	

almenna	borgara	og	eru	 til	ógrynni	af	megrunarkúrum	sem	 fjölmiðlar	 fjalla	 síðan	

um.		

Stærri	 fyrirtæki	 eru	 oft	 með	 sérstakan	 fjölmiðlafulltrúa	 sem	 sér	 um	 öll	

samskipti	við	fjölmiðla.	Landspítalinn	er	ekki	með	neinn	skipaðan	fjölmiðlafulltrúa	

en	Stefán	Hrafn	Hagalín	gegnir	stöðu	deildarstjóra	samskiptadeildar.	Hans	hlutverk	

er	að	móta	og	innleiða	innri	og	ytri	samskipti	og	skipuleggja	virka	upplýsingamiðlun	

um	 stefnu	og	 starfsemi	 spítalans.	 Vefsíða	 Landspítalans	 er	 að	mínu	mati	 illa	 sett	

upp	og	erfitt	að	vita	að	þetta	stöðugildi	er	til	og	er	Stefán	ekki	oft	í	fjölmiðlum	að	

mínu	 mati,	 en	 hann	 tók	 við	 starfinu	 1.	 Desember	 2016.	 Oft	 eru	 viðmælendur	

deildarstjórar	eða	yfirlæknar.	Allir	starfsmenn	spítalans	vinna	efti	reglum	spítalans.	

Allir	 starfsmenn	þurfa	 að	 skrifa	 undir	 þagnarskyldu	og	 vinna	þeir	 eftir	 lögum	um	

réttindi	 og	 skyldur	 starfsmanna	 ríkisins	 (Lög	 um	 réttindi	 og	 skyldur	 starfsmanna	

ríkisins,	1996).			
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Aldrei	fyrr	hafa	upplýsingar	um	hvaðeina	varðandi	heilsu	og	sjúkdóma	verið	

jafn	 aðgengilegar	 en	 þeim	 fylgja	 jafnframt	 ógrynni	 af	 villandi	 og	 röngum	

upplýsingum	sem	ganga	 	manna	á	milli.	Til	eru	vefsíður	þar	sem	hægt	er	að	setja	

inn	 ýmis	 einkenni	 og	 síðan	 greinir	 vefsíðan	hvaða	 sjúkdóm	 sé	hugsanlega	um	að	

ræða	(Einav,	2015).	

Mikil	bylting	varð	með	komu	samfélagsmiðla,	ekki	er	lengur	einn	sem	segir	

frá	og	aðrir	hlusta.	Nú	hefur	hinn	almenni	borgari	rödd	og	hún	heyrist	með	komu	

samfélagsmiðla.	 Einstaklingar	 setja	 inn	 þær	 færslur	 sem	 þeim	 finnst	 vera	

áhugaverðar	og	 fái	 færslan	mikla	athygli	eðaþykir	efni	 í	 frétt,	þá	hafa	blaðamenn	

samband	við	viðkomandi	og	gera	 frétt	úr.	Einnig	hafa	blaðamenn	hreinlega	 tekið	

færsluna	og	birt	hana	án	breytinga.	Með	þessu	þá	nær	almenningur	að	hafa	mun	

meiri	áhrif	en	áður	var.	Sem	dæmi	þá	var	frétt	í	júní	árið	2015	um	konu	sem	hafði	

smitast	 af	 lifrarbólgu	 C	 við	 blóðgjöf	 árið	 1983.	 Einnig	 hafði	 dóttir	 hennar	 sem	

fæddist	árið	1989	smitast	við	fæðingu	en	þær	voru	ekki	greindar	með	sjúkdóminn	

fyrr	 en	 árið	 2010.	Móðir	 og	 dóttir	 fóru	 í	 stranga	 lyfjameðferð	 en	 aðeins	 dóttirin	

náði	að	klára	hana	þar	sem	meðferðin	hafði	of	miklar	aukaverkanir	á	móðirina	að	

hún	 varð	 að	 hætta.	 Ný	 lyf	 komu	 á	 markaðinn	 sem	 áttu	 að	 vera	 einkennalaus.	

Móðurinni	 var	meinuð	 lyfjagjöf	 þar	 sem	 lyfin	 þóttu	 of	 dýr.	Mikið	 var	 fjallað	 um	

málið	í	fjölmiðlum	og	endaði	leikurinn	þannig	að	hún	fékk	loksins	lyfjin.	Í	dag,	innan	

við	tveimur	árum	síðar,	þá	er	herferð	á	Landspítalanum	gegn	lifrarbólgu	C	og	allir	

sem	hafa	greinst	með	veiruna	og	eru	sjúkratryggðir	á	Íslandi	fá	gjaldfrjálsa	meðferð	

með	nýju	 lyfjunum,.	Eins	og	áður	sagði	er	erfitt	að	mæla	áhrif	samfélagsmiðla	en	

stundum	eru	þau	augljós.		

Mín	skoðun	er	 sú	að	þeir	blaða-	og	 fréttamenn	sem	fjalla	um	heilsutengd	

málefni	þurfi	að	kynna	sér	staðreyndir	vel	áður	en	fréttir	eða	pistlar	eru	birtir.	Þeir	

þurfa	að	skilja	niðurstöðurnar	og	kunna	að	leita	eftir	heimildum.	Ekki	hlusta	aðeins	

á	 þær	 raddir	 sem	 heyrist	 hæst	 í,	 heldur	 komast	 að	 því	 hver	 er	 sérfræðingurinn.	

Blaða-	 og	 fréttamenn	 þurfa	 eins	 og	 heilbrigðisstarfsfólk	 að	 beita	 gagnrýninni	

hugsun	og	skoða	allar	hliðar	máls.	Ef	kynna	á	niðurstöður	rannsókna	þá	þarf	einnig	

að	 kanna	 framkvæmd,	 kostnað	 og	 virkni	 þeirra,	 er	 hægt	 að	 yfirfæra	

rannsóknarniðurstöður	 yfir	 á	 annað	 þýði	 en	 notast	 var	 við.	 Eiga	 þær	 erindi	 til	

almennings	og	með	hvaða	hætti	nýtast	niðurstöðurnar.	Fara	þarf	yfir	galla	þeirra,	
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sem	 dæmi,	 var	 þýðið	 lítið	 eða	 átti	 það	 einungis	 við	 ákveðinn	 hóp	 fólks	 eins	 og	

konur	og	svo	framvegis.	En	það	sem	skiptir	hvað	mestu	máli	er	að	það	þarf	að	gefa	

sér	 tíma.	 Í	 sumum	 tilfellum	 tekur	mörg	ár	 að	 fá	 fyrstu	niðurstöður	 rannsókna	og	

það	þarf	að	gefa	sér	tíma	til	að	kynna	sér	þær	og	vinna	úr	þeim.	Einnig	þarf	oft	að	

bera	 saman	niðurstöður	einnar	 rannsóknar	við	aðra.	Það	þarf	að	vera	 skýrt	hvað	

eru	staðreyndir	og	hvað	er	skoðanir.	Einnig	þarf	að	hafa	 í	huga	aldur	rannsóknar,	

eru	 nýrri	 niðurstöður	 til,	 sem	 taka	 tillit	 til	 annarra	 framfara	 í	 faginu	 og	

möguleikanum	á	að	rannsóknarniðurstöður	geta	breyst	með	tímanum.					
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