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1 INLEDNING

Inom Region Jämtland Härjedalens verksamheter finns ett stort antal lokaler och passager 
som allmänheten har tillträde till. Väntrum och entréer där patienter och besökare tillbringar 
tid i väntan på undersökning, behandling eller besked har en särskild roll. God medicinsk 
kvalitet och omsorg om individen börjar redan där. Motsvarande professionella kvalitet och 
omsorg ska naturligtvis gälla gentemot besökare i offentliga lokaler där exempelvis kultur, 
utbildning och mötesplatser tillhandahålls av verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen.

Det är viktigt att informationsmaterial löpande rensas bort, så att utbudet är ständigt aktuellt. 
För många budskap vid receptioner, i väntrum eller på anslagstavlor begränsar informationens 
effekt. Därför ska inaktuella anslag alltid tas ner, oavsett vem som har satt upp dem. 

Detta dokument innehåller även regler för vad som är tillåtet när det handlar om fotografering, 
filminspelning och ljudupptagning i Region Jämtland Härjedalens lokaler.

1.1 Vem beslutar om vad som är tillåtet?

Beslut som rör spridning av information samt filminspelning och fotografering sker i enlighet 
med Region Jämtland Härjedalens delegationsbestämmelser. 

2 SPRIDNING AV INFORMATION

2.1 Bedömning av lämplighet

Väntrum, entréhallar, korridorer, anslagstavlor och andra allmänna utrymmen är ofta 
intressanta platser för företag, opinionsbildare och andra aktörer som vill sprida information 
och budskap. Region Jämtland Härjedalens lokaler ska så långt som möjligt hållas fria från 
ovidkommande information. Även information som kan tyckas vara harmlös bör ifrågasättas, 
eftersom den kan uppfattas som godkänd, eller till och med rekommenderad, av Region 
Jämtland Härjedalen utan att vara det.

Det är inte tillåtet att sätta upp, lägga ut eller visa material som:

• strider mot Region Jämtland Härjedalens verksamhet

• innebär reklam för metoder eller preparat som inte är förenliga med 
vetenskap och beprövad erfarenhet



Regler för spridning av information 
samt fotografering och inspelning i 
Region Jämtland Härjedalens 
lokaler

5(11)

Linda Henriksson 2015-11-11 Dnr:RS/1140/2015

Kommunikationsstaben

• innebär reklam för receptbelagda läkemedel

• innebär reklam för produkter eller tjänster där Region Jämtland Härjedalen 
inte är intressent

• är av religiös, facklig eller partipolitisk karaktär. Undantaget är: 
regionpolitik där grupperingar med representanter för både majoritet och 
opposition är avsändare, fackföreningar som representerar Region Jämtland 
Härjedalens medarbetare samt Sjukhuskyrkans interreligiösa verksamhet.  

• har karaktären av namninsamling eller informerar om penninginsamling.

• syftar till direkt försäljning av produkter eller tjänster, som inte bedrivs av 
Region Jämtland Härjedalen själv, Region Jämtland Härjedalens hyresgäster 
eller andra upphandlade avtalsparter. 
Exempelvis är olika forskningssamarbeten, testbäddar som inrättas för test 
av produkter/tjänster samt Designcentrums samarbeten med fristående 
formgivare naturliga delar av verksamheten.

2.2 Basutbud av information

Region Jämtland Härjedalens basutbud av informationsmaterial ska finnas i väntrummen 
inom hälso- och sjukvården. Det innehåller bland annat information om patienträttigheter, 
avgifter och patientnämndens verksamhet. 

2.3 Kampanjer 

Basutbudet kan kompletteras med informationsmaterial som ingår i kampanjer, som har 
Region Jämtland Härjedalen som avsändare. Det kan exempelvis handla om 
influensavaccination, egenvårdsråd eller andra speciella satsningar. Det innefattar även 
material från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 1177 Vårdguiden eller olika 
nationella kampanjer. 

2.4 Information från enskilda verksamheter

Basutbud och kampanjer kan kompletteras med information från enskilda verksamheter 
(hälsocentraler, öppenvårdsmottagningar, folkhögskolor eller motsvarande) inom Region 
Jämtland Härjedalen. Det kan vara om exempelvis vilka tjänster som erbjuds, öppettider, 
vägbeskrivningar och kontaktinformation. Utformningen av sådan information ska alltid följa 
organisationens grafiska profil, och på så sätt ha Region Jämtland Härjedalen som tydlig 
avsändare.
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2.5 Information från andra aktörer

Lokaler och mark som Region Jämtland Härjedalen äger är inte allmän plats, så det finns 
ingen skyldighet att förmedla information från externa aktörer där. Men visst sådant material 
kan ändå få förekomma – i begränsad omfattning – om innehållet bedöms som särskilt viktigt 
för patienter, anhöriga, kunder, deltagare och besökare. I grunden handlar det om vem 
avsändaren är och att syftet stämmer med Region Jämtland Härjedalens regler, utifrån 
Bedömning av lämplighet. 

2.5.1 Samhällsinformation – ja!

Det är tillåtet att sprida samhällsinformation i Region Jämtland Härjedalens lokaler. Dit 
räknas information från kommuner, försäkringskassan, socialstyrelsen eller andra 
myndigheter. Beroende på innehåll så kan även information från ideella organisationer 
(patientföreningar, anhörigorganisationer, kvinnojourer, brottsofferjourer, Bris och liknande) 
ingå i kategorin samhällsinformation. 

Informationen ska gynna patienter, anhöriga, kunder, deltagare och besökare – och det får inte 
finnas några konkurrensaspekter eller liknande att ta hänsyn till. Samhällsinformationen ska 
inte heller blandas med Region Jämtland Härjedalens egen information, utan finnas tillgänglig 
i exempelvis en särskild pärm, i broschyrställ eller på anslagstavla – och det måste tydligt 
framgå vem som är avsändare. För material som visas på digitala skärmar, se punkt 2.6

Vid händelse av kris- eller katastrofläge har Region Jämtland Härjedalen rätt att ersätta 
befintlig information i lokalerna med egen krisinformation. 

2.5.2 Reklam och kommersiell information – en gråzon

Kommuner och landsting ska bedriva sin verksamhet och förhålla sig på ett sådant sätt att 
allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthålls. Mot bakgrund av det ska det vara 
reklamfritt i/på Region Jämtland Härjedalens lokaler/mark. Information från externa 
näringsverksamheter, i säljande syfte, får alltså inte spridas eller exponeras där. Undantag 
gäller för kollektivtrafiken, där det är tillåtet med reklam på fordon och vid hållplatser.

Det finns också en gråzon mellan vad som är reklam och vad som kan räknas som 
kommersiell information. Det är tillåtet med viss kommersiell information om service i 
anslutning till avdelningar/mottagningar, foajéer, väntrum och andra samlingslokaler. Till 
exempel om öppettider för apoteket, sjukhusrestaurang och kiosk eller sjukrese-, buss- och 
tågtider, eller annan motsvarande serviceinformation. 
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På vissa mottagningar kan det också vara relevant att informera om behandling och 
rehabilitering vid anläggningar som Region Jämtland Härjedalen samarbetar med, eller som 
patienter kan få ekonomiskt stöd till. 

Kommersiell information ska alltid finnas på särskilt anvisad plats och inte blandas med 
information som har Region Jämtland Härjedalen som avsändare.

2.6 Digital information

I vissa väntrum, korridorer och foajéer finns tv-skärmar, där det är möjligt att visa information 
i form av både rörlig bild och bildspel med stillbilder. Motsvarande kan även visas på datorer, 
läs-/surfplattor (tablets) eller liknande, som finns tillgängliga för patienter, anhöriga, kunder, 
deltagare och besökare att söka information med. Tänk på att information som hela tiden 
’rullar’ på en skärm kan upplevas som störande av de som vistas i lokalen. Av det skälet 
måste informationen där alltid vara ljudlös. Om möjligt ska det också finnas ett område i 
lokalen där man kan befinna sig utan att se skärmen. 

Material som visas på digitala skärmar kan, av tekniska skäl, inte delas upp på två separata 
ytor. Därför ska istället en tydlig uppdelning ske genom att det framgår av den grafiska 
formgivningen vad som har Region Jämtland Härjedalen som avsändare och vilken 
information som kommer från annan tillåten avsändare.

Vid händelse av kris- eller katastrofläge har Region Jämtland Härjedalen rätt att ersätta 
befintlig information i lokalerna med egen krisinformation. 

2.7 Tidningar

Vanliga dags- och veckotidningar är trevliga inslag för dem som tillbringar en stund i 
väntrum, allmänna läshörnor eller motsvarande lokaler. Gamla och slitna exemplar bör rensas 
ut, så att tidningshyllan alltid ger ett fräscht intryck. Många tidningar innehåller visserligen 
reklam, men den riktar sig sällan direkt till Region Jämtland Härjedalens målgrupper. Helt 
annonsfinansierade tidningar och tidningar som vänder sig direkt patienter, patientgrupper 
eller motsvarande ska däremot inte förekomma i organisationens lokaler.

2.8 Anslagstavlor

Om anslagstavlor innehåller information från Region Jämtland Härjedalen blandat med 
material från andra aktörer så kan det vara svårt för besökare att avgöra vem som står bakom 
materialet. Därför ska det finnas skilda, tydligt uppmärkta, anslagstavlor, så att det framgår 
vad som är från Region Jämtland Härjedalen respektive andra avsändare. 
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I reception i Regionens hus finns en anslagstavla som är märkt med ’Region Jämtland 
Härjedalens officiella anslagstavla’. Den är endast avsedd för att anslå protokoll och 
information från de politiska organen i Region Jämtland Härjedalen. 

På anslagstavlor märkta med ’Information från Region Jämtland Härjedalen’ får endast 
material som är godkänt av Region Jämtland Härjedalen förekomma – exempelvis 
information där organisationen själv är avsändare eller information om olika nationella 
kampanjer som organisationen är involverad i. Material från andra aktörer får endast 
förekomma på anslagstavlor märkta med ’Information från organisationer och föreningar’. 
Otillåtet innehåll ska plockas ned omedelbart då det upptäcks. Se stycket Bedömning av 
informationens lämplighet. 

Utöver det ska alla anslagstavlor en gång i månaden rensas från inaktuell information. 
Information om att/när tavlan rensas ska finnas med i märkningen på tavlan, så att den som 
affischerar får upplysning om detta. I och med att anslagstavlorna regelbundet rensas bör man 
alltid sätta upp kopior, och inte originaldokument, på tavlorna.

Affischering får aldrig förekomma på dörrar, glasrutor, målade/tapetserade väggar eller andra 
ytor som inte är avsedda för spridning av information. 

2.9 Skyltning

Fastighetsenheten ansvarar för skyltning i Region Jämtland Härjedalens lokaler och på mark 
som organisationen äger. Alla skyltar ska vara utformade utifrån Region Jämtland 
Härjedalens skyltprogram och grafiska profil.

2.10 Utställningar 

Region Jämtland Härjedalens lokaler får användas för utställningar under förutsättning att de 
är godkända av ansvarig chef eller, när det gäller allmänna utrymmen, av Region Jämtland 
Härjedalens kommunikationschef i samråd med fastighetschefen. Samma riktlinjer gäller som 
för skriftlig information i Region Jämtland Härjedalens lokaler, speciellt stycket Bedömning 
av informationens lämplighet. 

Med hänsyn till synskadade får inte utställningsmontrar eller bord med information lämnas 
obevakade. Däremot går det bra att vid särskilda tillfällen inrätta en utställning om någon 
ansvarig fysiskt finns på plats och informerar förbipasserande. Tänk ändå på säkerheten, 
exempelvis att nödutgångar och andra viktiga passager inte blir blockerade.

För riktlinjer om utställningar och demonstrationer som riktar sig till personal, se stycket 
Information till personal.
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2.11 Snurrdörren vid entrén på sjukhuset

Vid huvudentrén på Östersunds sjukhus finns en snurrdörr med två inglasade ytor, som kan 
användas för information och mindre utställningar. Bokningslista för intressenter som vill 
använda utrymmet finns hos Kommunikationsstaben. Vilket innehållet som är tillåtet styrs av 
samma principer som för information i väntrum, entréhallar och motsvarande lokaler. I 
samband med bokning får intressenten skriftlig information om förhållningsorder och 
förutsättningar.  

2.12 Uppträdanden och evenemang

Vid förfrågningar om att få framföra någon form av uppträdande eller evenemang i Region 
Jämtland Härjedalens lokaler eller på Region Jämtland Härjedalens mark ska särskild hänsyn 
tas till hur det kan påverka den allmänna ordningen och trivseln. För innehåll och budskap 
gäller samma riktlinjer som för övrig information i Region Jämtland Härjedalens lokaler, se 
stycket Bedömning av informationens lämplighet. Utöver det ska hänsyn tas till risken för 
störningar på grund av ljudvolym.

2.13  Information till personal

Lokaler och områden där patienter, anhöriga, kunder, deltagare, besökare och/eller 
samarbetspartners befinner sig ska inte användas för information om personalaktiviteter eller 
facklig verksamhet. Dit räknas även utställningar som riktar sig till personalen. 
Personalutrymmen, matsalar och personalrestauranger kan vara lämpliga platser för den typen 
av information eller utställningar – men då tydligt markerat som sådant.

3  FOTOGRAFERING OCH INSPELNING

Den tekniska utvecklingen har gjort det enkelt att fotografera, filma och spela in ljud. Allt fler 
patienter och närstående väljer att dokumentera sina besök i vården. Även inom 
utbildningsverksamheten (exempelvis folkhögskolor)  kan det finnas en önskan hos elever att 
dokumentera under föreläsningar, för att underlätta för sig i sin inlärning. Både det och den 
bevakning som medier gör av Region Jämtland Härjedalens verksamhet kan ibland upplevas 
som känsligt för andra patienter, elever, närstående,  besökare och personal.

Dessa regler gäller oavsett om det är en privatperson (patient eller besökare), medarbetare, 
journalist, yrkesfotograf eller motsvarande som ska utföra fotografering, filminspelning eller 
ljudupptagning – och även (speciellt kravet på samtycke) oavsett om det är en privatperson 
eller medarbetare som ska medverka. Grunden är dock att patientens/elevens rättigheter och 
integritet alltid ska stå i centrum.   
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INGET GENERELLT FÖRBUD I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Fotografering och filmning är i regel alltid tillåten på allmänna platser. Region Jämtland 
Härjedalens lokaler räknas inte som allmänna platser, men det finns för den skull inte något 
beslut om foto- eller filmningsförbud. Fotograferingen eller inspelningen får däremot aldrig 
röja patienters sekretess eller störa ordinarie verksamhet.

Om en tillfrågad patient eller elev är villig att ställa upp på en intervju, så är det en frivillig 
överenskommelse mellan personen i fråga och journalisten. Däremot kan Region Jämtland 
Härjedalen bestämma att intervjun inte får ske i en lokal där andra patienter, elever, besökare 
eller personal riskerar att fotograferas eller filmas utan sitt medgivande. Intervjun kan då ske 
till exempel utomhus eller i ett enskilt rum. 

När det gäller hälso- och sjukvården så ska all vård och behandling så långt som möjligt ske i 
samråd med patienten, med respekt för dennes självbestämmande och integritet. I lokaler där 
vård bedrivs (på mottagningar och avdelningar med tillhörande väntrum och korridorer) ska 
därför hälso- och sjukvårdspersonalen se till att bestämmelserna följs:

• Enligt offentlighets- och sekretesslagen får ingen vårdgivare, vare sig medvetet eller 
oaktsamt, medverka till att någon fotograferas eller filmas mot sin vilja. 

• Uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är 
skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen och patientdatalagen. Sekretessen är 
däremot inte absolut utan kan hävas, helt eller delvis, om den enskilde patienten själv 
godkänner det. 

• När en patient ger samtycke, så ska personalen notera detta i patientens journal.
• Tänk på att patienten, i och med sitt vårdbehov, kan vara i ett underläge och i en 

beroendeställning. Se därför till att patienten verkligen förstår vad ett samtycke 
innebär. 

• Om samtycke från patienten inte finns ska personalen se till att fotografering eller 
filmning inte sker. 

• Personalen ska också se till att andra personer som vistas i lokalerna (och inte har givit 
samtycke) inte avbildas och i övrigt berörs så lite som möjligt. 

• I händelse av att ovanstående inte respekteras så hanteras det på samma sätt som 
övriga ordningsstörningar i organisationen. 

• Man får däremot aldrig ta kameror eller annan utrustning i beslag eller tvinga någon 
att radera material. 

LJUDUPPTAGNING

• Enligt svensk lag är ljudupptagning alltid tillåten så länge den som spelar in själv 
också deltar i samtalet – och det är oavsett om det gäller i en vårdsituation eller annat 
tillfälle. 

• Att patienter väljer att spela in samtal med vårdpersonal är oftast för att i lugn och ro, 
efter besöket, kunna lyssna på vilka besked och råd man fick. 
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• Enligt lag ska patientens behov av trygghet stå i centrum. Vården ska vara tillgänglig, 
respektera patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter. 
Därför finns ingen grund för ett inspelningsförbud. 

• Vill man spela in ljud är det ändå bra att först informera övriga som medverkar. Om 
personalen anser att det kommer påverka vårdsituationen negativt, är det lämpligare 
att kalla in annan personal än att förbjuda inspelningen.
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