RETNINGSLINJER FOR FOTOGRAFERING OG FILMING
Helse og omsorg

Mange pasienter, brukere og pårørende ønsker å ta bilde eller film fra omsorgssenter eller
andre helse og omsorgsenheter. Det er det anledning til så lenge det er pasienter eller
pårørende som blir avbildet og at disse samtykker. Fotografering/filming avgrenses til å
gjelde disse.
1. Samtykke
Det er ikke lov til å filme/ta bilde av medpasienter eller ansatte uten at disse tydelig og
bevisst har gitt sitt samtykke. Videre må det gjøres klart hvordan bildet er tenkt brukt. Mange
reserverer seg mot å bli lagt ut på sosiale medier og dette skal respekteres. Haugesund
kommune forventer at alle viser respekt for personvernet til alle som er til stede.
2. Området utenfor bygningene
Fotografering og filming på områder utenfor bygningene er tillatt forutsatt at personvernet
ivaretas. Identifisering av personer som er pasienter/brukere eller pårørende skal ikke finne
sted uten at disse uttrykker sitt samtykke.
3. For pressen
Representanter fra media som oppsøker omsorgssenter eller andre helse og
omsorgsenheter, skal kontakte ledelsen før en hver form for aktivitet starter. Ved
fotografering/filming skal det være gitt samtykke fra alle som blir fotografert/filmet, jf. «Vær
Varsom-plakaten 3.9 og 4.1». For at samtykke fra pasienter skal være gyldig, må pasienten
være kompetent til å samtykke, samt være innforstått med hva samtykket innebærer. Alle,
både pasienter, pårørende og ansatte, kan nekte å la seg fotografere/bli filmet. Pressen skal
ha følge med en medarbeider fra Haugesund kommune som er ansvarlig når det skal
fotograferes eller filmes. Fotografering og filming på sengeposter, fellesarealer eller andre
steder i bygningen skal godkjennes av rådmann eller kommunaldirektør. Det er
journalisten/fotografen som har publisert bildene eller filmen der personer medvirker som må
bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke er gitt.
4. Åpne møter
Det er lov å fotografere/filme eller ta lydopptak fra åpne kommunale møter, for eksempel
brukerråd, så sant dette ikke virker forstyrrende på gjennomføring av møtet. Opptak skal
meldes til møteleder i forkant av møtet.
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