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Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet
ska bidra till att skydda den personliga integriteten. Ett område handlar
om kameraövervakning.
Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning
bara används när övervakningsintresset väger tyngre än
integritetsintresset. Som ett allmänt krav för kameraövervakning av alla
typer av platser gäller att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god
sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet.
Datainspektionen har godkänt en övervakning på ett äldreboende som
kan vara vägledande för andra boenden.

Äldreboende får övervaka korridorer
Datainspektionen har granskat kameraövervakningen på ett
äldreboende och funnit att övervakningen är tillåten, bland annat
för att övervakningen är begränsad till korridorer, under vissa
tider och att inget material spelas in.
Det är första gången som myndigheten granskar
kameraövervakning som sker inne på ett äldreboende sedan den
nya kameraövervakningslagen trädde i kraft 2013.
- Vi har inga invändningar mot den kameraövervakning som
granskats, sammanfattar Malin Ricknäs, som är jurist på
Datainspektionen.
I myndighetens beslut framgår att det finns flera orsaker som gör
kameraövervakningen tillåten. Syftet med övervakningen är att
skydda de boende, där en majoritet är äldre personer med
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demenssjukdomar, från olyckor som kan få allvarliga
konsekvenser.
Övervakningen är begränsad till korridorerna på boendet och sker
inte inne i de boendes egna rum. Inget material från
kameraövervakningen spelas in och övervakningen sker enbart
under de tider då behovet är som störst och integritetsintresset
som minst. Dessutom har man undersökt alternativa åtgärder till
övervakningen som dock har bedömts vara otillräckliga.
- Sammantaget gör det att behovet och fördelarna av
övervakningen väger tyngre än de boendes och övriga berördas
intresse av att inte bli övervakade. Den här granskningen är
vägledande även för andra boenden som har motsvarande behov
av övervakning för att förhindra olyckor och som vidtagit
motsvarande åtgärder.
Kamerorna är kopplade till rörelsesensorer i korridorerna och när
någon rör sig där skickas ett larm till personal som då kan se vad
som händer och bestämma vad som ska göras.
Datainspektionen anser att fördelarna att skydda de boende
genom övervakningen är större än andra intressen.
Läs mer:
Vårdförbundet: Tillåtet att övervaka korridorer på äldreboende
Datainspektionen: Äldreboende får övervaka korridorer
På Datainspektionens hemsida finns fler uppgifter om vilka regler som gäller
för kameraövervakning.

Kommentarer från Curt Karlsson:
Eftersom Datainspektionens beslut är vägledande kommer säkerligen
flera äldreboenden att införa liknande former av kameraövervakningar. I
Kommunala pensionärsråden (KPR) är det viktigt att
uppmärksamma detta.
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