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Fotopolitik pjece

Fotopolitik
På Lions Park Birkerød bruger vi fotos i mange sammenhænge
og med forskellige formål. Vi er meget bevidste om at billeder
skal have en etisk og æstetisk karakter, således at billederne viser en given situation uden at personerne på billedet oplever sig
selv udstillet eller krænket.
I vores samfund i dag, i den digitale tidsalder, bruges der mange
billeder som let og hurtigt fortæller en god historie, giver os en
god stemning, inspirerer os o.lign. Beboere der ikke længere har
evnen til at læse, kan mange gange læse et billede og det er et
godt udgangspunkt for en god snak og en stjernestund. Desuden
hjælper fotos til at huske, fx at vi har holdt julefest, været til fastelavn, lavede mad sammen osv.
Vi bruger billeder i:
Løveposten. Det er beboernes avis, der udkommer en gang
månedligt. Her kan der læses og ses billeder af hvad der er sket
den seneste måned på Lions Park Birkerød. Der er både fotos
fra afdelingerne, aktivitetscenteret og andet der er aktuelt. Løveposten uddeles til alle beboere i papirformat og ligger på hjemmesiden.
www.lionsparkbirkerød.dk. Dette er vores hjemmeside, hvor vi
gerne vil lægge stemningsbilleder og nyheder på, som fortæller
om hvem vi er, hvad vi laver, har fokus på mm. Hjemmesiden
besøges hyppigst af nogen der har interesse i os som plejehjem.
Det kan være seniorer, kommende beboere og pårørende, personer der er jobsøgende, firmaer der gerne vil samarbejde med
os. Vi er naturligvis interesseret i at have en spændende hjemmeside der kan tiltrække beboere og kvalificeret personale og
det gøres bla. ved at have fotos eller film med personer på. Det
gøres opmærksom på at alt hvad der ligger på hjemmesiden kan
downloades og deles.
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Pjecer og informationsmateriale. Vi har flere pjecer om os,
som uddeles til nye beboere, personale og andre interesserede.
De ligger også på hjemmesiden. Informationer bliver mere levende og spændende når de indeholder billeder, der understøtter
det fortalte.
Interne skærme fx. infoboard og wayfinder. På infoboardet der
hænger nær hovedindgangen kan der ses billeder af begivenheder, hverdagens aktiviteter mm. Billederne på denne skærm
hjælper beboerne til at huske hvad de har deltaget i, andre nyder
de stemningsfulde billeder, pårørende kan følge med i hvad deres kære laver og blive inspireret til samtaler. Wayfinderen, som
er ved hovedindgangen, har den primære funktion at hjælpe til at
kunne finde en bestemt beboer samt se hvem af personalet der
er på hvilke afdelinger, men på denne kan man også læse
hjemmesiden, og der ligger enkelte stemningsbilleder. Billederne
på infoboardet og wayfinderen vises kun lokalt.
Personalets lukkede facebookgruppe. Denne lukkede gruppe
er kun for fastansat personale. Når man ikke er fastansat længere slettes man fra gruppen. Brugen af denne gruppe har til formål
at videndele og inspirere hinanden. Det er et godt medie til dette
på vores plejehjem som er meget stort og hvor det kan være
vanskeligt at få talt med kolleger på andre afdelinger og i andre
vagtlag. Gode ideer spredes nemt og hurtigt, til glæde for alle.
Der deles faglige artikler, humoristiske indslag, og der lægges
hverdagsbilleder fra afdelingen på. Personalet er underlagt tavshedspligten og derfor må der ikke drøftes konkrete personsager.
På facebooksiden lægges der situationsbilleder fx fra julehyggestunder med dans og musik i afdelingen, en stjernestund med
kaninen osv.
Der er ikke tilladt at dele opslag fra denne side til andre sociale
medier.
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Persondataloven:
Billeder og film er som udgangspunkt persondata. Datatilsynet
skelner mellem portrætbilleder og situationsbilleder:
Portrætbilleder, som er enkeltbilleder eller billeder af mindre
grupper af beboere, pårørende og personale er at betragte som
persondata og må ikke publiceres uden samtykke fra de pågældende på billedet.
Situationsbilleder, som er billeder hvor enkeltpersoner ikke træder klart frem, er ikke nødvendigvis persondata, medmindre personer på billedet, som kan genkendes, optræder i en situation,
hvor det må opfattes som krænkende at offentliggøre det.
Samtykke: For Lions Park Birkerøds beboere er der indhentet
skriftligt samtykke – der hænger en oversigt i alle afdelinger. Der
kan i de enkelte situationer også indhentes mundtligt samtykke
(sørg i så fald helst for at andre kan bevidne samtykket).
Personalet er opmærksom på om beboere har/ikke har givet tilladelse til at blive fotograferet. Vi håber dog på en vis forståelse
for at beboere kan optræde i baggrunden af situationsbilleder. Vi
opfordrer til at de involverede henvender sig, hvis de ser nogen
billeder der er problematiske.
Fotos og film taget på Lions Park Birkerød – undtagen hvis det
udelukkende drejer sig om egne pårørende – skal som udgangspunkt behandles som persondata og må ikke publiceres uden
samtykke.

4

