
Personal tog avklädda 
bilder i barnens 
sängar 
Publicerad 2016-01-15 

Utmanande kalender på sjukhus. 

Vårdpersonal vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har 
fotograferat varandra i sexuella poser i sjukhusets lokaler. 
Väggkalendern med bilderna har sålts till kolleger. 

– Det är klart olämpligt, säger Svante Norgren, chef för Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. 

På de tolv bilderna i väggkalendern för 2016 som vårdpersonal vid 
Astrid Lindgrens barnsjukhus har tryckt upp poserar tolv personer ur 
sjukhuspersonalen utmanande. 

På en av bilderna sitter en manlig anställd grensle över en kvinna i en 
av sjukhussängarna. På en annan bild syns en man som iförd endast 
kalsonger sitter med benen isär inlindad i sjukhusslangar. På en tredje 
bild ligger en avklädd manlig anställd på golvet och riktar en borr mot 
kameran. 

Svante Norgren, divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
bekräftar att bilderna är tagna i undersökningssalar och 
behandlingslokaler på Astrid Lindgrens barnakut. 

– Jag fick reda på det här i dag genom ditt samtal och har nyss tittat på 
kalendern. Det är klart olämpligt och tecken på mycket dåligt 
omdöme, säger han. 

Han säger att kalendern har tryckts i 100 exemplar och sedan spridits 
till de medverkande och deras familjer. Kalendern har även sålts till 
kolleger på Barnakuten, enligt uppgift till Dagens Nyheter i 
receptionen. 



– Den har sålts till medarbetare men var man har sålt den vet jag inte. 
Den har inte varit tillgänglig för utomstående. Pengarna har skänkts 
till välgörande ändamål så som clownverksamheten på sjukhuset och 
Barncancerfonden. Det har gjorts i gott syfte men med dåligt omdöme, 
säger han. 

Kan medarbetarna som medverkar i kalendern jobba kvar? 

– Jag bedriver inte personalpolitik via medier. Men det är inte aktuellt 
med avsked. Jag kommer att ha enskilda samtal med de här 
medarbetarna och träffa var och en av dem. 

Vad säger du till patienter och närstående som ser kalendern och 
känner igen den sjuksköterska eller undersköterska som behandlat 
deras barn på bilderna? 

– Det är extremt olyckligt. Det är oacceptabelt när man arbetar i en 
förtroendeställning. 

En av de manliga medverkande i kalendern har lagt ut en av bilderna 
på sin Facebooksida. På bilden ligger mannen på golvet med en borr i 
handen och tittar förföriskt in i kameran. 

Enligt Svante Norgren är det inte första gången som personal låter 
tillverka en liknande väggkalender. 

– Vad jag förstår har det funnits en kalender tidigare år men de 
bilderna har inte varit på samma nivå. Jag kände inte till de tidigare 
kalendrarna och har inte sett dem, men jag har hört att de bilderna 
inte har varit så olämpliga som de här. 

Han lovar att det här är den sista väggkalendern av det här slaget som 
personal vid barnakuten tar fram. 

– Det är slut med det här nu. Det kommer inte att hända igen. 
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