
Från: noreply@mprt.se 
Skickat: den 11 juni 2019 16:38 
Till: Anmälan från Webben 
Kopia: mona@stralskyddsstiftelsen.se 
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BEKRÄFTELSE 
 
Vi har tagit emot din anmälan. 
 
Vi betraktar anmälningar som tips till granskningsnämnden om att pröva om ett program strider mot 
någon bestämmelse eller villkor. Varje år får vi in flera tusen anmälningar men det är långt ifrån alla 
som leder till en granskning av granskningsnämnden. Enligt vår instruktion ska nämndens granskning 
främst gälla de anmälningar vars prövning bidrar till att reglerna följs bättre. Detta innebär att vi 
måste prioritera vissa ärenden för att använda våra resurser effektivt. Anmälningar som berör en 
enskild person eller firmas/organisations intressen eller är frågor som är principiellt viktiga, prövas 
dock alltid av nämnden. 
 
VAD HÄNDER NU? 
 
Om din anmälan leder till en prövning bereds den av en handläggare med utgångspunkt i 
bestämmelserna i radio- och tv-lagen och eventuella sändningstillstånd. I vissa ärenden behöver 
programföretagen yttra sig vilket kan påverka handläggningstiden, ibland upp till flera månader. Om 
ett program eller inslag anmäls av flera personer, handläggs dessa anmälningar gemensamt. När 
ärendet är klart skickas ett beslut till det programföretag som ärendet gäller. Nämndens beslut 
publiceras också på vår webbplats www.mprt.se. 
Program: Bota mig! 
 
Kanal eller station: SR P1 
 
Sändningsdag: 2019-03-16 
 
Sändningstid: förmiddag 
 
Utveckla varför du vill få programmet eller inslaget prövat:  
 
Programmet bryter mot sändningsreglerna om opartiskhet och saklighet. " 
    Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får 
inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. 
    Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version 
eller synpunkter klart dominerar. 
    Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som 
regel få möjlighet att försvara sig i samma program". 
Jag utvecklar grunderna för hur programmet bryter mot sändningsreglerna i denna artikel. 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/03/srs-program-bota-mig-grovt-vilseledande-och-vinklat/ 
 
 
Anmälare (För- och efternamn måste alltid anges): Strålskyddsstiftelsen/Mona Nilsson 
 
Om anmälaren är ett företag eller en organisation, ange kontaktperson här: Mona NIlsson 
 
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se 



 
Adress: Gredby 14 
 
Postnummer: 17892 
 
Ort: Adelsö 
 


