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INSTRUKS

Sundhedspersonale i Ældre og Omsorg
At supplere og optimere den skriftlige sundhedsfaglige dokumentation med visuelle data.
At den sundhedsfaglige dokumentation er af høj kvalitet.
At brugen af billeddokumentation bidrager til udredning eller behandling samt supplerer skriftlige vejledninger.
At pleje og behandling kan varetages i borgerens hjem under supervision og vejledning fra specialist via telemedicin og dermed højne det faglige niveau i hjemmebehandlingen.
At der sker afkortning af visse patientforløb som følge af hurtig rådgivning om behandlingsændringer, som alternativ til traditionel indkaldelse til ambulant vurdering.
At minimere borgerens behov for ambulante vurderinger og behandlinger og dermed
også at lette borgeren i forhold til tidsforbrug og transport.
At supplere skriftligt og mundtligt signalement af borger, der er blevet væk.
Billeddokumentation anvendes kun til stringent faglig dokumentation i de tilfælde, hvor borgeren har givet informeret samtykke og dette er dokumenteret i
KMD-Care.
Ved billeder til brug for telemedicinsk sårbehandling, skal samtykke desuden
dokumenteres i sårjournal1.
Billeder til dokumentation af behov for hjælpemidler og anden hjælp og pleje
skal tages således, at der ikke bliver tale om dokumentation af noget, der for borgeren kan opleves nedværdigende eller krænkende.
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Samtykke
Sundhedsstyrelsen har skriftligt været forespurgt, om patienten skal give et samtykke til, at billeder
og patientdata videregives til sundhedspersoner i den øvrige sundhedssektor i behandlingsøjemed,
og om det i givet fald er tilstrækkeligt, at patienten giver et mundtligt samtykke, som i hht. sundhedspersonens journalføringspligt skal noteres i sårjournalen. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering,
at den elektroniske sårjournal, som de behandlende sundhedspersoner har adgang til, udgør en elektronisk informationsplatform, som der i sundhedslovens § 42 a er hjemmel til, at læger og sygeplejersker kan indhente oplysninger fra, hvis det er nødvendigt i forbindelse med en aktuel behandling.
Der skal derfor ikke indhentes specifikt samtykke til brugen af helbredsoplysningerne om sårbehandlingen, idet dette i henhold til lovgivningen indeholdes i selve patientens informerede samtykke (sundhedsloven §§ 15-16) til at modtage behandlingen. Dette informerede samtykke til behandlingen journaliseres.
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Borgerens identitet sløres, altså ingen genkendelige billeder af ansigt eller krop.
Undtagelser fra ovenstående, hvor identificerbare billeder anvendes, må forekomme i følgende situationer:
a) Borgere, der indgår i telemedicinsk behandling, hvor genkendelighed er
uundgåelig, og billederne anvendes i et lukket system mellem plejepersonalet i Brøndby Kommune og eksterne samarbejdspartnere.
b) Ved billeddokumentation af sårbehandling i ansigt.
c) Tydeligt identificerbart billede af borger med demens til brug ved eventuel efterlysning og eftersøgning, hvis borgeren bliver væk.
d) I tilfælde med særlige forflytningssituationer.
Datasikkerhed
Billeder overføres fra kamera / mobil / tablet hurtigst muligt og slettes herefter.
Billeder må ikke gemmes på PC’en. Billeder skal gemmes i KMD-Care, f.eks. i
borgerens plejeplan eller i et lukket system, der anvendes ved telemedicinsk behandling.
Billeder indgår på lige fod med alt andet, der er i journalen – både mht. datasikkerhed og aktindsigt.

Lovgrundlag
Referencer
Kilder

Sundhedsloven

2

