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P1 Dokumentär: Patienten och tystnaden av Daniel Velasco
Den prisbelönte journalisten Daniel Velasco fortsätter att granska Vårdsverige. Efter dokumentären om Nora, ”Den fastspända
flickan”, kommer nu tre nya dokumentärer i P1: ”Den legitimerade brottslingen”, ”Denises kamp” och ”Kroppen minns”.

P1 Dokumentär: Patienten och tystnaden. Bilden är arrangerad. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Berättelserna strömmade in till Daniel Velasco efter P1-dokumentären ”Den fastspända flickan”. De över 1500 breven har inspirerat till de tre
följande dokumentärerna som handlar om missförhållanden inom vården.

– Många skrev till mig om sexuella övergrepp och andra missförhållanden inom vården. Ibland helt otroliga berättelser av patienter som aldrig
blivit trodda, men de var så många att de inte går att vifta bort. En patient är i en oerhörd beroendeställning till sin vårdare, inte minst inom
psykiatrin. Ändå stoppas inte alltid den vårdpersonal som missköter sig, säger Daniel Velasco.

Sändningstider för P1 Dokumentär: Patienten och tystanden 
12 oktober kl. 15.03 i P1 Den legitimerade brottslingen Vad händer när en läkare döms för våldsbrott? Patientsäkerhetslagen skulle höja
kravet på  legitimerad sjukvårdspersonal. Vårdpersonal skulle lättare kunna bli av med legitimationen om de dömdes för allvarliga brott. Men
hur har det gått sedan lagen infördes och vad krävs för att legitimationen ska återkallas?

19 oktober kl. 15.03 i P1 Denises kamp Mentalskötaren är ofta den som tillbringar mest tid med patienter på psykiatriska avdelningar. Som
kontaktperson har en skötare stor makt över patienten. Men hur nära får vårdaren komma? I dokumentären möter lyssnaren patienter vars
vårdare gått över gränsen. Man får följa Denises hopplösa kamp för att få upprättelse för det som hon kallar övergrepp och det som ansvariga
i vården beskriver som en ”olämplig relation”.

26 oktober kl. 15.03 i P1 Kroppen minns Den sista dokumentären i serien handlar om konsekvenserna av att tysta ner ett övergrepp.
Lyssnaren möter Pia som i decennier levt med skamkänslor och som vart hon än vänt sig blivit avrådd att anmäla och mötts av tystnad.  40 år
efter övergreppet hör hon Daniel Velascos dokumentär ”Den fastspända flickan” på radion. Den ger henne styrka att kräva upprättelse och
hon upptäcker att hon inte är mannens enda offer.

Om Daniel Velasco 
Daniel Velasco har jobbat på Sveriges Radio sedan 1999 och är sedan 2004 undersökande reporter på Ekot. Daniel Velasco har gjort flera
uppmärksammade dokumentärer. P1-dokumentären ”Den fastspända flickan” har belönats med Prix Europa, Stora Radiopriset i kategorierna
Årets radioprogram och Årets reportage, Guldspaden och Prix Bohemia. Daniel Velasco har även tilldelats 2013 år pris i radioklassen från den
internationella organisationen IRE. Ett pris som anses vara världens finaste pris för undersökande journalistik. Programmen finns direkt efter
sändningen för lyssning på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio Play. Bädda gärna in Sveriges Radios spelare så kan era läsare
lyssna på dokumentärerna på era sidor. Klicka bara på dela-funktionen i spelaren så hittar ni inbäddningslänken. Mer info om P1 Dokumentär:
http://t.sr.se/1aYLOZR
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