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Fotografering av patienter på MAVA/MOA
Denna rutin gäller för fotografering av patienter som vårdas på Medicinska akutkliniken.
Kliniken sparar sina digitala bilder i Picsara som är ett bildarkiv. Bilderna lagras där på ett
säkert sätt och kan smidigt sökas ut via personnummer.
Kamera finns inlåst i skåp på MAVA i rum 444 10 038.

Rutin:
1. Inhämta patientens tillstånd för fotografering. Förklara fotograferingens syfte.
2. Fyll i avsedd blankett innan fotografering. Alla uppgifter skall fyllas i. Ansvarig
specialist/överläkare måste alltid vara tillfrågad. Blanketten finns i en mapp i
anslutning till kameran.
3. Börja med att fotografera blanketten så att man ser patientens uppgifter
4. Ta de antal foton du önskar. Se nedan vad du bör tänka på vid fotografering.
5. Avsluta fotograferingen med att ta en bild av blanketten igen
6. Gör en kort anteckning i Cosmic om att det finns bilder lagrade i Picsara
7. Lägg minneskort och blankett i ett kuvert och lämna till Malin Råsander för
överföring av bilder till Picsara

Att tänka på vid fotografering:









Använd grön duk som bakgrund
Blixten skall alltid vara aktiverad
Utnyttja formatet. Höjdbilder för stående format, ex ansikte, ben, arm. Tvärbilder för
liggande format, ex fot
Var noga med att få bra skärpa. Om det råder osäkerhet över bildernas kvalitet, så ta
gärna några extra bilder.
Vid detaljbilder av sår/skador är det viktigt att de första bilderna tas på längre
avstånd för att få en överblick var på patienten såret/skadan är lokaliserad. Ta
därefter närbilder.
Lämpligt avstånd för närbilder är ca 0,5m. OBS! Zooma in såret/skadan. Bra om
omgivande ”frisk”/oskadad hud syns på fotot.
Använd en linjal eller måttband som skall synas på bilden.
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