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Allmänt 

Tillstånd krävs för att fotografera eller filma i verksamheternas lokaler, i första hand för att 

skydda patienternas integritet och för att ge personalen arbetsro. Fotografering och filmning 

anges nedan som fotografering. 

Omfattning 

Avser alla verksamheter inom affärsområde Capio Ortopedi (AO) 

Generellt fotoförbud 

Fotografering är inte tillåten i AO:s verksamheters lokaler. 

Verksamhetschef kan ge tillstånd att fotografera i sjukvårdande lokaler eller de allmänna 

utrymmena och entréer men detta förutsätter att patienter aldrig fotograferas utan sitt 

medgivande. 

Verksamhetschef avgör om och hur massmedia ska få tillträde till enheten. Patienter 

respektive anställda avgör själva om de vill intervjuas och/eller fotograferas. 

Fotografering av fastigheters utsida och omgivningar bör undvikas om risk finns att patienter 

eller besökare fotograferas. 

Patienter som fotograferar varandra 

Grundregel är att patienter inte tillåts fotografera varandra i verksamheternas lokaler. 

Personer med skyddad identitet kan finnas i lokalerna. Patienter kan också befinna sig i en 

utsatt situation där omdömet inte är tillförlitligt. 

Patienter som fotograferar personal 

Personal har inte skyldighet att medverka vid fotografering. Patienter får inte heller 

fotografera t ex medicinsk utrustning eller en undersökning utan tillstånd av 

verksamhetschef. 

Personal som fotograferar patienter 

I de situationer patienter ska fotograferas i behandlingssyfte, ska detta godkännas av 

patient/vårdnadshavare. Använd blankett för samtycke, under ”Övriga kommentarer” anges 

vilken verksamhet som är personuppgiftsansvarig samt hur bilden kommer att användas.   

Om fotograferingen sker i miljö där andra personer befinner sig, ska godkännande finnas 

från de personer som kan komma att fotograferas.  

Kränkande fotografering 

Att olovligen och i hemlighet fotografera någon i ett utsatt läge, till exempel på en toalett, i ett 

omklädningsrum eller på annan plats som är integritetskänslig, kan vara ett brott och kan 

polisanmälas.  

https://centuri2.capio.se/RegNo/27242
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Ljudupptagning 

Om patient önskar spela in ett samtal bör vårdpersonal och patient enas om formerna för 

detta. Utgångspunkt är att ljudupptagning ska tillåtas, men kan nekas beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

 


