Råd for bruk av sosiale medier for deg som er frivillig i redningstjenesten!

FORF ser både mulighetene og utfordringene i bruken av sosiale medier.
Alle frivillige i redningstjenesten har et ansvar for at taushetsplikten blir overholdt og at nødstette
/pasienter og kollegers personvern blir ivaretatt. Det er derfor viktig å ha klare retningslinjer som
gjelder for bruken av sosiale medier.
Den enkelte organisasjon har gjerne utarbeidert egne interne retningslinjer for bruk av sosiale
medier. Disse er det viktig å sette seg inn i og respektere.

Forholdet til nødstette/ pasienter
Taushetsplikten gjelder fullt ut i sammenheng med sosiale medier og skal alltid overholdes.
Dette innebærer blant annet:
•

•
•

•

Ikke publisér helse- og personopplysninger uten samtykke fra den opplysningene gjelder.
Det forutsettes et eksplisitt samtykke dersom helse- og personopplysninger og
bilde/video av en pasient/bruker/pårørende skal kunne publiseres på internett. Selv om
det foreligger et samtykke bør du alltid foreta en selvstendig vurdering av om publisering
kan være til skade for pasienten
Pass på at den skadelidde/ pasienter og pårørende ikke kommer med på bilder uten
samtykke og derved kan bli identifisert.
Vær forsiktig med å fortelle / videreformidle pasient-/brukerhistorier selv i en
anonymisert form. Individuelle særtrekk kan gjøre at personer allikevel identifiseres eller
gjenkjennes - da brytes taushetsplikten.
Ved bruk av sosiale medier bør du opptre på en slik måte at befolkningens tillitt til
frivillige i redningstjenesten ivaretas.

Forholdet til din organisasjon og din rolle i redningstjensten
•

Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men husk på hvilken rolle og hvilken organisasjon du
representerer . Tenk gjennom konsekvensene for organisasjonen og din rolle i
redningstjenesten før du publiserer noe som omhandler din egen organisasjon.

•

•

•
•
•

Selv om du ytrer deg som privatperson, kan det være lett for andre å tenke at ytringen
representerer organisasjonen. Hold debatter på et saklig nivå. Gjør det klart at du uttaler
deg på egne vegne, særlig i faglige og politiske spørsmål. I beredskaps- eller
krisesituasjoner er det organisasjonens ledelse som skal orientere omverdenen.
Får du spørsmål om organisasjonens eller organisasjonens syn i aktuelle saker via sosiale
medier – tenk gjennom om dette er noe du bør svare på selv, eller om du skal henvise til
ledelsen. Forhold deg til organisasjonens regler for mediekontakt.
Vær varsom med å benytte organisasjonens logo/uniform når du utaler deg på
kontroversielle og politiske spørsmål.
Vær forsiktig med å eksponere interne forhold i organisasjonen.
Vær bevisst din lojalitetsplikt som frivillige i den organisasjonen du representerer.

Forholdet til andre frivillige i organisasjonen og kollegaer i redningstjenesten
•

Ikke publisér bilder av dine kolleger i arbeid uten at det er avklart på forhånd.

Bruk av sosiale medier som frivillig og andre frivillige imellom
•
•

Det finnes ikke noen indre ”indre krets” på sosiale medier, og du må derfor ikke
diskutere nødstette/ pasienter i sosiale medier.
Du må heller ikke diskutere hendelsen/ aksjonen på en slik måte at den nødstette/
pasienter / og pårøredne kan gjenkjennes.

Generelle råd/ nettvett
•
•
•

Vær forsiktig med å legge ut informasjon om deg selv som kan misbrukes av andre, f.eks.
i forbindelse med id-tyveri, risiko for å bli trakassert eller sosial manipulering.
Vær forsiktig med forespørsler du mottar, de kan inneholde eller lenke til skadelig
programvare.
Vær bevisst på hvordan du setter personverninnstillingene i tjenestene du benytter.
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