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Personvern og bolig 
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Datatilsynet  

Uavhengig forvaltningsorgan 

 

• 40 medarbeidere - Fire 
avdelinger 
• Juridisk 

• Tilsyns- og sikkerhet 

• Informasjon 

• Administrasjon 

 

 
 Ombud 

 
Saksbehandling 
Tilsyn/kontroll 
Veiledning/informasjon 

 
 



Hva er personvern? 

Hva er en personopplysning? 

 - Noen viktige ord – personverntanken.  

 

  - Autonomi; samtykke og selvbestemmelse 

  - Informasjon og innsyn 

  - Sletting 

  - Korrekt informasjon 

  - God informasjonssikkerhet 

  - God internkontroll 

 

Personopplysning: 

  - opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en  
   enkeltperson 
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Hvilke utfordringer skaper velferdsteknologien?  

- Kroppssensorer sier noe om helsetilstanden vår 

 

- GPS sier noe om hvor du er eller har vært 

 

- Smarthus sier noe om hva du gjør – om du lager mat, sover eller 
vasker opp 

 

- Geogjerder utløses når du beveger deg utenfor et ”tillatt” område  

 

- Altså kjente personvernproblemer som lokalisering, overvåkning 
og kartlegging av adferd  
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Kan dette ivaretas ved bruk av velferdsteknologi?   

- Det kan være godt personvern å bo i egen bolig fremfor på 
institusjon  

 

- Det kan være godt personvern å kunne bevege seg fritt 
innenfor et avgrenset område fremfor å bli fotfulgt av en 
pleier 

 

- Det kan være godt personvern å avgi en urinprøve eller ta 
blodtrykket på eget bad fremfor på et legekontor  
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Noen viktige forutsetninger for bruk av velferdsteknologi  

- Informasjonssikkerheten må ivaretas  

 

- Tilgangen til opplysningene må være begrenset  

 

- Det bør velges sanntidsløsninger framfor utstrakt lagring  

 

- Den registrerte må gis tilgang til den lagrede informasjonen  
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Noen viktige forutsetninger for bruk av velferdsteknologi  

 

- Mengden registrerte data bør begrenses  

 

- Mengden overskuddsinformasjon må begrenses 

 

- Man må ikke registrere mer enn formålet med lagringen 
tilsier  
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Noen eksempler  

- Fallsensor fremfor kontinuerlig overvåkning 

 

- Punktregistrering fremfor kontinuerlig overvåkning  

 

- Geogjerder fremfor kontinuerlig overvåkning  
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 Google Glass will revolutionise the Smart Home industry, 
according to a new report from consultancy Muecke, Sturm 
& Company. The study examines the potential effects of 
Google Glass on the smart home industry and what market 
potential the new interface offers. It concludes that Google 
Glass will open new opportunities for manufacturers, and 
has the potential to develop a new, independent ecosystem 
and establish itself as the central element of the 'Internet of 
Things'.  
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Syv prinsipper for bruk av innebygd personvern  

1. Man må ligge i forkant av utviklingen og se hva som 
kommer  

2.   Den personvernvennlige løsningen er forhåndsvalgt 

3.  Personvernet må være bygd inn i løsningen fra starten av  

4.  Innebygd personvern må skape en vinn-vinn situasjon for   
borger og næringsliv  

5.  Innebygd personvern skal gjelde fra vugge til grav  

6.  Åpenhet og etterprøvbarhet  

7.  Respekt for borgeren: brukervennlighet i design og 
informasjon  
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Ha fokus på: 
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Privacy by design 

 

 

Privacy enhancement technologies 

 

 

Privacy impact assessment 

 

 



Hvor viktig er personvernet i  velferdsteknologien 

  

- Personvern er svært viktig – og en forutsetning for å utvikle gode tjenester  

 

- En viktig del av personvernet er at løsningene er trygge og sikre. Dette skaper tillit  

 

- Fleksible løsninger: En dement person er ikke en dement person – det er 
variasjoner og sykdomsbildet er ikke konstant  

 

- Dersom folk ikke stoler på at deres (ofte sensitive ) opplysninger behandles på en 
god måte, svikter tilliten 

 

- Personvern må tas inn i styrende dokumenter 

 

- Det er egentlig ikke noen motsetning mellom sikkerhet, liv og helse – og 
personvern  
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Strømdata er mer enn strøm 
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EDPS 

Indførelse af intelligente målesystemer i Europa kan bibringe 
store fordele, men skaber også store risici for beskyttelsen 
af personoplysninger. Det muliggør massiv indsamling af 
personoplysninger fra europæiske husholdninger og kan 
betyde, at man kan spore, hvad medlemmerne af en 
husholdning gør i deres eget hjem. I lyset af disse risici 
bifalder den tilsynsførende Kommissionens bestræbelser i 
henstillingen på at vejlede medlemsstaterne om de 
foranstaltninger, der bør træffes for at sikre, at intelligente 
målersystemer og intelligente net udformes og anvendes 
under hensyntagen til tilstrækkelige 
beskyttelsesforanstaltninger. 
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Private formål 
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Det er ikke alltid bare 
private formål. 

 

Hva sier kontrakten med 
selskapene. 

 

Er systemet sikkert? 

 


