
Information om dine data 
 

 

Et patientforløb kendetegnes ved et arbejde der følger principper i en samlet tværfaglige, tværsektorielle og 
koordinerede sundhedsfaglige indsats, for en given tilstand. Evidensbaserede anbefalinger for den 
sundhedsfaglige indsats registreres og bidrager derved med en præcis beskrivelse af opgavefordeling, 
koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. 

 

 

Rehabilitering

Udredning Diagnostik Behandling

kontrol

Justering

 

 

 

Behandlingsforløbet: 
 Personen udredes hvilket skal levere en grundig symptombeskrivelse. 

o Dette er første skridt i en korrekt behandling af patienten 
 Diagnose sker på baggrund af lægens anbefaling, udarbejdet ud fra subjektive og objektive 

undersøgelsesmetoder samt patientens egen symptombeskrivelse.  
 Behandling af patienten gennemføres via den individuelle behandlingsplans anbefalinger. 
 Rehabilitering Justering og Kontrol 

Ovenstående trin er grundlæggende arbejdsmetoden i alle patientforløb.  

 

 

Kontakt til IT-sikkerhed 

DPO:  Jens Godik Højen 

Mail:   kttrygd@ls.fo 

KT-trygd direkte  +298 234699 

  



Information om databeskyttelse i Sundhedsvæsenet 

Inden for Sundhedsvæsenet behandles personoplysning om dig med det formål at leve op til lovmæssige 
krav i følge Sundhedsloven, Patientjournal bekendtgørelsen, Sygehusloven og Dataværnsloven.  

Som borger i Færøerne kan du søge til enhver kommunelæge eller ethvert sygehus og møde ind til 
konsultation med forvisning om, at personalet du møder kan udføre sit virke med tilstrækkelige oplysninger 
om dig. 

Selv om patientjournalen indeholder personoplysninger med et meget højt fortrolighedsniveau, og bruges 
af mange personer i et sundhedssystem, opbevares dine oplysninger ikke tilfældigt eller åbent for alle. En 
patientjournal bestod tidligere af et omslag indeholdende notater om dig, opbevaret i et skab tæt ved en 
læge. Efter digitalisering af patientjournalen, skal du mere opfattes journalen som et begreb. (du kan hente 
mere viden om indholdet af din patientjournal her, ved at læse §10: Patientjournal) 

Der passes godt på dine personoplysninger 

Når du besøger en klinik eller en afdeling på et sygehus, registreres vigtige oplysninger om dit helbred. 
Registrering foretages af et klinisk fagligt personale, hvor registreringen bygger på dine udsagn vedrørende 
behov for behandling. For at skabe orden i registreringer og sikre at en medarbejder ikke modtager for 
mange eller for få oplysninger, anvender den elektroniske patientjournal en smart metode, så en 
medarbejder modtager relevante oplysninger til relevant tid. 

Alle indsamlede oplysninger indsamlet i én central database. Denne database opbevares på Landssygehuset 
i meget sikre omgivelser, underlagt en meget høj grad af backup og adgangsbeskyttelse. 

Organisering af adgang til personoplysning 

En medarbejder har ikke ubetinget adgang til dine personlige oplysninger, og behandling af 
personoplysning overvåges altid i et niveau, der kan indgå i en undersøgelse af personalets adfærd.  

Når adgang er betinget af et formål, skal det læses som; en medarbejder har en rolle i 
behandling af en patient; der er ansat læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, 
jordemødre, ergoterapeuter, laboranter, farmaceuter, kostrådgiver, økonomaer, 
lægesekretærer, tandlæger, personale tilknyttet patienthotellet og lignende roller.  

Et eksempel på en kontakt: 

Gennemsnitlig er 10 personer involveret i en kontakt, dvs. du kontakter kommunelægens 
sekretær, denne booker en aftale, kommunelægen henviser til et sygehus hvor du henvises til 
en klinik, her mødes du med en læge, to sygeplejersker bistår, en lægesekretær skriver lægens 
journalnotat ind i journalen, en bioanalytiker behandler en prøvetagning, laboranten behandler 
en blodprøve, kostvejleder og fysioterapeuten forbereder et program for kost og genoptræning, 
kommunelægen modtager resultatet af patientforløbet. 

Når du kontakter en klinik eller et sygehus, modtager du sundhedsrelateret service, med et bestemt 
behandlingsformål. Selv om ovenstående arbejdstitler giver adgang til bestemte grupper af oplysninger, har 
ansættelsesstedet også en betydning for hvilke oplysninger der behandles. 

Patientsystemet fungerer på en måde, at oplysning der har betydning for din henvendelse, kan 
læses af relevant personale før og efter dit møde. ” f.eks. du skal til samtale med en 



jordemoder, denne behandler oplysninger om svar på prøver, dit forbrug af medicin, tidligere 
behandlinger, en profylakse. Notater fra andre kan også have betydning for din graviditet”. 

Sygehuse og kommunelæger er inddelt i grupper, men samlet i et fællesskab 

Behandlingsstederne er i princippet forskellige organisatoriske enheder, men et fælles formål med 
enhedernes arbejde er at sikre din sundhed. Når du kontakter din kommunelæge, vil den del af notatet der 
ikke vedrører en sygeplejerske blive registreret i et lægefagligt journalnotat, mens en sygeplejerskes 
plejenotat vil være synligt for lægen. 

Ved præsentation af personoplysninger for klinisk fagligt personale anvendes en visning. Visninger betyder 
at hvis du f.eks. brækker dit ben i Klaksvík og behandles på sygehuset i Tvøroyri, vil dine oplysninger følge 
dig. Tillige når en læge behandler din skade og en fysioterapeut hjælper dig tilbage på benene, så ser hver 
faggruppe det der er nødvendigt for at give dig den korrekte behandling. 

Sundhedsloven kapitel 9 

Medarbejdere med en rolle i dit behandlingsforløb, arbejder efter kapitel 9 i Sundhedsloven, hvor §§ 40-48 
bestemmer hvordan en medarbejder skal opføre sig og hvad denne kan behandle af personoplysning. 

§40 Tavshedspligt, §§41-42 samtykke, §42a opslag i et patientjournalsystem, §42b samtykke 
ved deling af oplysning, §42c pligt til at registrere, §42d anvendelse af en patientjournal i 
tjenesten, §42e Samtykke vedrørende deltagelse, §43 samtykke ved anden brug end sundhed, 
§45 & 45a udlevering af personoplysning til familie eller myndighed (f.eks. politiet), §46 brug af 
personoplysninger i; forskning, forbedring af et behandlingstilbud, sundhedsfaglig studie og 
uddannelse, §47 brug af data til statistik, §48 begrænsning i en forskers resultatbrug. 

Du kan hente lovgrundlaget her: Sundhedsloven 

Hvornår foretages registrering i et patientforløb og har du indflydelse på hvad der noteres? 

Personale som konsulteres af dig, har pligt til at registrere hvad de ser, hører og hvilket behandlingstilbud 
der foreligger. Sundhedsvidenskab er ikke en eksakt videnskab, derfor bør du som pårørende eller patient 
følge nøje med i et behandlingsforløb.  

Patientens rettigheder, beskrives som os/vi og du/dig:  

 Oplysning Ret til at få at vide, at ”vi” behandler oplysninger om ”dig”  

Sygehuse og kommunelæger ”vi” har pligt til at informere den registrerede ”dig” om, hvordan dine 
personlige oplysninger behandles eller deles samt orientere om dine rettigheder.  

 Indsigt Ret til at se oplysninger om sig selv  

Du har ret til at få indsigt i oplysninger som registreres, i det omfang det er teknisk muligt. Et godt råd er at 
spørge personalet mens der registreres. Familie har ikke ubetinget ret til, uden dit samtykke, at få 
oplysninger udleveret. Alle borgere over 15 år regnes som myndige og derfor skal forældre have samtykke 
til at spørge om oplysning. Et ønske om indsigt i afdødes patientjournal skal rettes til Landslægen. 

Log og materiale fra overvågning er ikke inkluderet i din ret til indsigt, da en log også indeholder 
personoplysning om medarbejdere. En log regnes for et værktøj til brug for den interne audit. 

  



 Rette Ret til berigtigelse  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Pga. dokumentationspligten, og i det tilfælde at 
en registrering har konsekvenser for dit patientforløb, er det ikke muligt let at slette oplysning. Urigtige 
oplysninger kan ”lukkes ned” og en rettelse i patientjournalen beskriver hvad et nyt notat erstatter. 

 Slette Ret til sletning  

I særlige tilfælde kan det blive nødvendigt at slette en oplysning, men pga. lovmæssige bestemmelser 
tillades det ikke helt at fjerne oplysninger om dig uden en helt speciel grund er til stede. Din patientjournal 
består af et meget følsomt materiale og i yderste konsekvens skal også fejl dokumentere at dit 
behandlingsforløb er foregået i tråd med god behandlerskik.  

For at sikre dokumentation i tilfælde af brud på sikkerheden, er det gjort meget svært at slette uden en 
omstændig sletteproces. Kompleks eller sporet sletning skal også sikre at fejl ikke fjernes eller gemmes.  

Patientoplysninger slettes aldrig, men ”slettes” ifølge Nationale arkivets retningslinjer. http://skjalasavn.fo/ 

 Begrænsning Ret til begrænsning af behandling  

Behandling af dine oplysninger er reguleret gennem sundhedsloven. Det kan du læse nærmere om i (§42d) 

Du har ret til af få indflydelse på når der gives begrænset adgang til dine oplysninger. Du skal selv oplyse 
eller frabede en behandling, eller du skal selv gøre opmærksom på et ønske om adgangsrestriktion af 
bestemte personer i sundhedssystemet. (§42e) 

Personale der anvender personoplysninger, har ubetinget tavshedspligt og personale må i udgangspunktet 
kun behandle dele oplysninger med andet personale, hvis det har et formål i dit behandlingsforløb. (§42b) 

En registerundersøgelse vil typisk foregå via en anonymiseringsproces der beskytter individet. (§47) 

Hvis der er grund til at inddrage oplysninger om individet i et forbedringstiltag, vil individet typisk blive 
spurgt om denne ønsker at deltage og først derefter blive informeret og spurgt om samtykke. (§46) 

Hvis en borger ikke selv kan svare og give sit samtykke (For eksempel ved psykisk sygdom, demens eller hvis 
der er tale om et barn) kan en værge træde i patientens sted. Men der skal stadig tages hensyn til individets 
egne meninger. (§§41 & 42) 

 Indsigelse Ret til indsigelse  

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af personoplysninger. 

 Automatik Automatiserede afgørelse 

Der anvendes ikke automatiserede afgørelser eller profilering ud fra matematiske modeller. Men skulle en 
nærved automatisk afgørelse finde sted, har du altid ret til, at der ikke træffes afgørelse, som alene er 
baseret på en automatisk behandling. 

Giver det mening af begrænse og censurere  

Alt personale der arbejder med sundhed og pleje er underlagt krav om tavshedspligt. At have en 
patientjournal er altid et spørgsmål om begrænsning kontra beslutningshastighed. Alt personale i 
sygehusvæsenet oplyses løbende om deres tavshedspligt, og hvis relevant oplysning gemmes væk, er der 
også en risiko for at oplysningen overses og vigtig tid eller information mistes til fare for patienten. 


