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❙ ❙ Den grundläggande frågan är inte vem
som skall fotografera, utan om det skall
tas några bilder överhuvudtaget. Det
finns flera parter som är intresserade av
att få bilddokumentation från en skade-
plats. 

Sjukvården
Sjukvården kan tänkas ha ett intresse av
bilddokumentation utifrån den hypotes
som Blomberg och Gårdelöf för fram,
nämligen att en förbättrad kunskap hos
mottagande läkare på sjukhuset om vil-
ka krafter och kraftriktningar den skada-
de varit utsatt för skulle underlätta be-
dömning och hantering av patienten. 

Detta är i och för sig en tilltalande hy-
potes, men den är på inget sätt bevisad.
Tvärtom har det på nätet (www.trauma.
org) förts en debatt där motståndare till
fotograferandet framfört åsikten att alla
patienter som kommer in på larm ome-
delbart skall omhändertas enligt princi-
perna i ATLS-konceptet (Advanced
Trauma Life Support). Granskandet av
bilder stjäl bara av »patientens tid« och
tillför inte diagnostiken något som inte
framgår av en noggrann klinisk under-
sökning. 

Dessutom är ju kameror i ambulans-
sjukvården inte något nytt. Många am-
bulanser har utnyttjat Polaroid-kameror.
Det nya är egentligen bara att de digitala
kamerorna gör bilderna lättare att lagra.
Det är dock påfallande magert i litteratu-
ren vad avser vetenskaplig utvärdering
av huruvida bilddokumentation från
skadeplats innebär något positivt för
vårdens kvalitet eller ej!

Rättsväsendet och försäkringsbolagen
Från polisens och åklagarmyndighetens
synpunkt kan det självklart finnas öns-

kemål om noggrann bilddokumentation
från en olycksplats. En sådan dokumen-
tation skulle ingå som en del i polisens
utredningsarbete och blir därmed också
av betydelse för det straffsrättsliga an-

svaret. Även försäkringsbolagen har ett
intresse av att få tillgång till dessa upp-
gifter med tanke på ekonomiska an-
språk. 

Skadeprevention
Både Vägverket, vissa universitet/hög-
skolor liksom enstaka försäkringsbolag
samt de svenska biltillverkarna bedriver
ett aktivt utrednings- och analysarbete
avseende inträffade trafikolyckor. Syftet
är att rekonstruera hela förloppet i skade-
händelsen för att därmed på sikt kunna
förbättra vägmiljö, förarmiljö samt olika

Skall olyckan fotograferas 

överhuvudtaget ? 
Medicinska nyttan måste beläggas innan fotodokumentation blir rutin

Ambulansöverläkarna Thomas Blomberg och Bror Gårdelöf ställer i
Läkartidningen 8/01 (sidorna 856-8) frågan om vem som skall fotogra-
fera på en olycksplats. Deras svar är att det i alla fall inte skall vara
ambulanssjukvårdarna, men möjligen företrädare för den kommuna-
la räddningstjänsten alternativt medierna. Jag tycker att deras de-
battinlägg är intressant men att infallsvinkeln är fel. 
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Bild från olycksplatsen?
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Debatt

detaljer i de inblandade fordonens kon-
struktioner. 

Ett problem i dessa djupstudier är att
man oftast är hänvisad till att undersöka
bilarna efter det att dessa är sönderklipp-
ta av räddningstjänstens personal och
dessutom bärgade från olycksplatsen.
Uppgifter om fordonens exakta placer-
ing på skadeplatsen, bromsspår, väglag
etc måste inhämtas från de skisser och
anteckningar som finns i polisrapporten.
Kvaliteten i dessa utredningar blir själv-
fallet lidande av att man till största delen
tvingas basera dem på andrahandsupp-
gifter. 

Press och TV
Medierna har också ett intresse av att do-
kumentera olyckor för att kunna illustre-
ra sin nyhetsrapportering. Man har dock
inga krav på att bilddokumentationen
skall tillåta analys av olycksförlopp och
skador. Tvärtom är bilder där man kan
identifiera skadade/döda oetiska, och
det finns därmed ingen anledning att
överhuvudtaget ta dem! 

Finns polis på plats har de bl a till
uppgift spärra av olycksplatsen för att se
till att obehöriga inte försvårar själva
räddningsarbetet. Enligt mitt förmenan-
de skall självfallet media tillåtas ta bil-
der, men definitivt inga närbilder av ska-
dade.

Diskussion
Kärnfrågan huruvida bildöverföring
från skadeplats till mottagande sjukhus
förbättrar patientens omhändertagande
är än så länge obesvarad. Så länge vi inte
entydigt kan svara ja på denna fråga
finns ingen anledning att ur sjukvårdens
synvinkel diskutera huruvida vi rutin-

mässigt skall börja fotodokumentera
varje skadeplats. 

Två projekt i Västra Götaland
För att försöka få ett svar på frågan mås-
te en vetenskaplig utvärdering göras. I
Västra Götalandsregionen pågår två så-
dana projekt, varav jag är huvudman för
det ena. Även Norsk Luftambulans har
ett pågående projekt inom området foto-
dokumentation. Sannolikt finns liknan-
de aktiviteter även på andra håll, både i
Sverige och utomlands.

Självfallet får fotograferandet aldrig
prioriteras före patientomhändertagan-
det, men farhågorna inför att lägga fler
arbetsuppgifter på ambulanssjukvårdar-
na är sannolikt överdrivna. Detta efter-
som det visat sig att i samband med loss-
tagning av fastklämda patienter bara ca
25 procent av den totala tiden på en ska-
deplats används till direkt patientrelate-
rade åtgärder. Övrig tid är väntan på att
räddningstjänstens personal skall bereda
plats och ta loss patienten ur fordons-
vraket.

Fotograferingen av traumapatienten?
För att understryka att man tycker det är
befängt med att fotografera på skade-
plats använder sig Blomberg och Gårde-
löf av liknelsen att begära av en trauma-
kirurg att han/hon skulle börja fotogra-
fera patienten »i jungfruligt skick« på
traumarummet innan omhändertagandet
påbörjas. 

På samtliga utländska traumacentra
jag besökt har man ansett det som ett
grundläggande krav för kvalitetskon-
troll att bilddokumentera allt traumaom-
händertagande! Detta har skett med fast
videokamera och startat i samma sekund
som patienten kommit in i traumarum-
met. 

Främst en teknisk fråga
Detta är alltså ingen relevant invändning
mot fotografering på skadeplats utan
snarare en fråga om teknisk lösning på
problemet, t ex genom att montera en
fast kamera i framrutan (vilket ett antal
räddningstjänstfordon redan kör om-
kring med). 

Man kan för övrigt redan idag föra
över digitala stillbilder från skadeplats
till sjukhus med hjälp av mobilt Internet.
Mottagande läkare har alltså möjlighet
att påbörja sin värdering redan innan pa-
tienten kommit in på akutrummet. 

Denna teknik har provats i England,
där ambulanssjukvårdarnas hjälmar för-
sågs med miniatyriserade videokame-
ror. Fortlöpande bildöverföring från
hjälm till ambulans skedde med IR-tek-
nik, varefter bilden skickades vidare till
sjukhus via GSM-nätet. 

En fortsatt utveckling av telekommu-

nikationsteknik kommer att göra det
både enklare och snabbare att föra över
både ljud och bild.

Befängt låta pressen ta ansvaret
Det mest befängda i debattartikeln är
dock förslaget att (delvis) låta press och
TV stå för den önskade bilddokumenta-
tionen! De bilder vi vill ha är till stor del
bilder vi inte vill se publicerade. Därför
skall de heller inte tas! 

Det finns en liten grupp av obskyra
bildbyråer som via Internet bjuder ut de
mest makabra (och identifierbara) bilder
från olika olycksplatser till försäljning.
Tas bilderna och man kan tjäna pengar
på dem är det uppenbarligen stor risk att
de används på ett icke önskvärt sätt, och
vi kan knappast belägga media med
sekretess.

Sekretessaspekten måste också beak-
tas vad gäller övriga intressenter (fram-
för allt polis/åklagare och försäkrings-
bolag).

Sammanfattning 
Frågan är inte vem som skall fotografe-
ra en olycksplats utan om det över-
huvudtaget skall göras! I ett antal projekt
bedöms nu värdet av överföring av bild
från skadeplats till mottagande sjukhus.
Innan vi vet huruvida bildöverföring
förbättrar patientomhändertagandet el-
ler ej skall vi vara försiktiga med att okri-
tiskt införa en sådan rutin. Dokumenta-
tion för dess egen skull är något som
sjukvården redan lider av i övermått! 

Om det skulle visa sig att bildöver-
föring förbättrar omhändertagandet (re-
sultatet) bör det införas som rutin. Själ-
va fotograferandet och överföringen av
bild kan underlättas genom olika auto-
matiserade tekniska lösningar eller med
hjälp av räddningstjänst- eller polisper-
sonal. Självklart får dock aldrig fotogra-
fering prioriteras framför omhänderta-
gandet av den skadade! •

Innan vi vet huruvida bild-
överföring förbättrar
patientomhändertagandet
eller ej skall vi vara försikti-
ga med att okritiskt införa
en sådan rutin. Dokumenta-
tion för dess egen skull är
något som sjukvården re-
dan lider av i övermått! 
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