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Allmänt
Delar av S:t Görans sjukhusområde är kamerabevakat. Syftet med kamerabevakningen är att skapa ett tryggt,
säkert och robust sjukhusområde för våra patienter, medarbetare anhöriga och andra som vistas på området.
Genom kamerabevakning förebygger vi brott, skapar spårbarhet vid inträffade händelser och underlättar
logistiken på sjukhusområdet (öppna dörrar, lokalisera patientsängar och annan utrustning, forsla bort skräp
etc.)
Områden som är kamerabevakade är bland annat entréer, kulvertar, korridorer utanför omklädningsrum och
lastkaj. Alla entréer och områden som är bevakade har tydlig skyltning som visar att området är
kamerabevakat, inom ramen för ovanstående behöver inte enskilda kameror skyltas.
Capio S:t Görans sjukhus administrerar även övriga sjukhusområdets kameraövervakning. Det är främst
Stockholm Läns Sjukvårdsområdes (SLSO) och Landstingets förvaltningsbolag Locum som har
kamerabevakning i sina verksamheter.
Beroende på om allmänheten har tillträde till det bevakade området eller ej gäller två olika lagar. Där
allmänheten har tillträde har vi tillstånd från Länsstyrelsen enligt Lagen om allmän kamerabevakning, denna
lag upphörde att gälla 20180801 och har ersatts av den nya Kamerabevakningslagen. Nuvarande tillstånd
gäller dock tillsvidare.
Fr.o.m. 20180801 är det Datainspektionen www.datainspektionen.se som utövar tillsyn och ger tillstånd till
kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Där allmänheten inte har tillträde till det
kamerabevakade området gäller fr.om. 20180525 Dataskyddsförordningen (GDPR) där även här
Datainspektionen utövar tillsyn.
Rättslig grund
Några lagar som motiverar kamerabevakning är bl.a.
Patientsäkerhetslagen som ställer krav på en säker vårdmiljö där kamerabevakningen är den viktig del.
Arbetsmiljölagen ställer krav på en säker arbetsmiljö för sjukhusområdets alla medarbetare,
kamerabevakningen är en viktig del genom att i tid få kännedom om pågående händelser som kan påverka
säkerheten på sjukhusområdet.
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Lag om skydd mot olyckor ställer krav på ett korrekt brandskydd, genom kamerabevakning på känsliga
områden kan vi i tid se ansamling av material etc. och genom detta hålla utrymningsvägar fria och inte
blockerade.
Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap ställer krav på sjukhusområdet att vara en säker
och robust verksamhet som skall kunna upprätthålla drift och produktion under höjd beredskap. Här spelar
sjukhusområdets säkerhetsarbete där kamerabevakningen ingår en viktig roll.
Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas i 2 veckor och spelas sedan över.
Vilka rättigheter har de som blivit övervakade?
Information om rättigheter finns att hämta hos www.datainspektionen.se. Information från verksamheterna
på S:t Görans sjukhusområde till den som kan komma att bli, eller har blivit kamerabevakad begärs
skriftligen genom e-post till Fastighets och Säkerhetsavdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus
sakerhet@capiostgoran.se eller genom vx 5870 1000. Begäran skall vara skälig och motiverad.
Hur klagar man ?
Om det finns klagomål eller synpunkter på kamerabevakningen på S:t Görans sjukhusområde sker detta till
Fastighets och Säkerhetsavdelningen genom e-post sakerhet@capiostgoran.se eller genom vx 08-5870 1000
enligt ovan.
För ärenden rörande Dataskyddsförordningen (GDPR) kontaktas Capio S:t Görans Dataskyddsombud genom
e-post sakerhet@capiostgoran.se eller genom vx 08-5870 1000.
Om klagomålet ej hörsammas och den klagande vill föra ärendet vidare görs detta till Datainspektionen
www.datainspektionen.se
Vilken intresseavvägning har gjorts?
S:t Görans sjukhusområde skall vara en säker plats att vistas på för medarbetare, patienter, besökare och
andra intressenter. Här spelar kamerabevakningen en viktig roll genom att i tid få kännedom om olika
skeenden och så långt som möjligt i tid upptäcka uppkomna risker. Detta innebär även kontrollerad passage
in till vårdavdelningar och mottagningar, olika karaktärer av larm (överfall, inbrott, drift, hjärtlarm etc.). Det
är väsentligt för säkerheten att patienter och besökare kända och bedömda att vara pålitliga och inte utgöra
ett hot mot verksamheten.
Landstinget har som identifierad hotbild angrepp på sjukhus från ensamma våldsverkare med avvikande
ideologisk eller religiös åsikt. Detta förstärker ytterligare vikten av en hög säkerhet för sjukhusområdet.
Sjukhusområdet är även klassat som en samhällsviktig verksamhet och en del av det civila försvaret. Det är
viktigt att inga störningar påverkar driften och kapaciteten att bedriva vård på sjukhusområdet.
Kamerabevakningen skall förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra
brott där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.
Kamerabevakningen skall förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet
eller begränsa verkningarna av sådana störningar.
Några klagomål eller synpunkter på sjukhusområdets kamerabevakning eller någon intressekonflikt mellan
kamerabevakningen på sjukhusområdet och den personliga integriteten har inte inkommit. Bevakningen
uppfattas som nödvändig och ett bra verktyg för en hög säkerhet.
De fackliga organisationerna på sjukhusområdet bejakar en hög säkerhet där kamerabevakningen är en viktig
del och har i givna tillstånd skriftligen godkänt kamerabevakningen på sjukhusområdet..
Om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal/lag
Någon uttalad skyldighet att kamerabevaka enligt avtal eller lag finns inte för verksamheterna på
sjukhusområdet, kamerabevakningen är dock en del av sjukhusets säkerhetsarbete som syftar till att skapa en
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trygg arbetsmiljö för medarbetare, patienter och övriga intressenter. Denna säkra miljö är ett krav enligt
Arbetsmiljölagen och Patientsäkerhetslagen.
Sjukhusområdet ingår i det civila försvaret som en samhällsviktig verksamhet vilket kräver en hög säkerhet
och robusthet där kamerabevakningen är en viktig del.
Vem som är mottagare av uppgifter
Inspelat material behandlas inte såtillvida en utredning inte initierats som motiverar en granskning av
materialet. Enbart Fastighets- och Säkerhetsavdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus har möjlighet att
granska inspelat material. Material lämnas endast ut externt vid av Polisen pågående utredningar där inspelat
material begärs in som bevismaterial.
Kommer uppgifter att överföras till tredje land
Ingen överföring av inspelat material till tredje land kommer att ske.
Sker automatiserat beslutsfattande, profilering?
Kamerabevakningen på Capio S.t Görans Sjukhus har ingen automatisering i behandlandet av inspelat
material, inga program för videoanalys är installerade.
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