Kunning til brúkarar

HEILSUMÁLARÁÐIÐ
Hetta skriv er ætlað sum ein kunning til øll, ið verða skrásett sum brúkarar av
Talgildu heilsuskipanini (THS). Niðanfyri er í stuttum lýstar tær leiðreglur, sum eru
galdandi, tá ein brúkari fær atgongd til THS og hvussu skipanin og upplýsingarnar í
henni verða handfarnar á rættan hátt.
Tað hevur stóran týdning, at sjúklingar kunnu kenna seg tryggar við, hvussu
upplýsingar um hann verða handfarnar, deils í skipanini og deils av teimum, sum
brúka skipanina. Tað verður tí tikið í størsta álvara, at tú sum brúkari av THS fylgir
niðanfyristandandi krøvum og leiðreglum !

Almennar leiðreglur
Óansæð hvørji rættindi ein brúkari hevur, skal hesin bert nýta tær upplýsingar, sum
hann hevur brúk fyri, til tess at sjúklingurin kann fáa eina nøktandi kanning, viðgerð
og røkt.
Annars verður víst til tað vegleiðing ”Kunning til sjúklingin um Talgildu
heilsuskipanina”, sum er gjørd grundað á lógina um ”Patienters retsstilling”, og sum
liggur frammi á øllum støðum, har THS er tikið í nýtslu.

Handfaring av journalum
Í sambandi við skrásettu journalirnar í THS kann stutt sigast, at hesar skulu
handfarast eins og pappírsjournalir handfarast í dag. Einasti munurin er, at journalin
nú er teldutøk og kann skrásetast og lesast í skipanini. Tá journalir verða skrivaðar
út úr THS skipanini skal útskriftin handfarast eins og ein vanlig pappírsjournal.

Tagnarskylda
Allir brúkarar, sum koma at fáa atgongd til upplýsingar í THS, eru longu nú
undirlagdir tagnarskyldu. Henda tagnarskylda, og hátturin hon verður útint uppá,
heldur áfram óbroytt. Einasta broytingin er, at tagnarskyldan nú eisini fevnir um tær
upplýsingar brúkarin fær um sjúklingar í THS.

Skráseting í skipanini
Týdningarmikið er, at tað sum verður skrásett í THS skipanini er nøktandi og rætt.
Tað er tí ábyrgdin hjá brúkaranum at verða umhyggin, tá skrásett verður, og at
halda seg kunnaðan um mannagongdir og leiðreglur í hesum sambandi. Røtt
skráseting kann verða avgerandi fyri, um gjørligt er at finna fram aftur relevantar
upplýsingar um ein sjúkling í sambandi við eina møguliga seinni viðgerð ella
líknandi.

Atgeingi
THS er stýrd við vísingum. Tað vil siga, at brúkarin sær tað sum er skrivað á tí
sjúkrahúsi, ella hjá tí kommunulækna viðkomandi arbeiðir. Til ber,eisini í
avmarkaðan mun at síggja tað sum er skrivað á øðrum sjúkrahúsum /
kommunulæknaviðtalum. Avmarkingin skal skiljast soleiðis:
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Røktarstarvsfólk á Klaksvíkar Sjúkrahúsi, Suðuroyar Sjúkrahúsi og
Landssjúkrahúsinum, somatiska partinum hava eina vísing, sum gevur loyvi til at
síggja røktarnotat skrivað á øllum støðum uttan á Psykiatriska Deplinum á LS.
Sama er galdandi fyri ergoterapeutar, fysioterapeutar og kliniskar dietistar.
Læknar hava atgongd til allar upplýsingar um sjúklingin og hava nú eina vísing ið
eitur ”Full rættindi” sum kemur ístaðin fyri funktiónina ”Aktiver fuld rettighed”.
Starvsfólk á psykiatriska deplinum, - øll uttan læknar hava bara atgongd til notat
skrivað á psykiatriska deplinum. Læknar á psykiatriska deplinum hava atgongd til
allar upplýsingar um sjúklingin og hevur vísingina ”Full rættindi”
Starvsfólk hjá kommunulækna, - øll uttan kommunulæknin, hava atgongd til notat
skrivaði á øðrum kommunulæknaviðtalum. Kommunulæknin hevur atgongd til allar
upplýsingar um sjúklingin og hevur vísingina ”Full rættindi”

”Infoklassifisering” av upplýsingum
Í skipanini er møguleiki at ”klassifisera” trúnaðarupplýsingar. Eitt journalnotat kann
til eina og hvørja tíð ”infoklassifiserast” til at verða í trúnaði, so ongin kann kann
lesa hetta uttan fyrst at bróta eitt innsigli. Hetta merkir, at starvsfólk verða biðin um
at grundgeva fyri, hví viðkomandi letur ”klassifiseraðar” upplýsingar upp og tað
kemur sjálvvirkandi at standa í sjúklingajournalini, hvør breyt innsiglið, nær og
hvørjar grundgevingarnar vóru. Tá eitt innsigli verður brotið verður hetta serstakt
loggað í skipanini, sum so gevur møguleika fyri at ansa serliga væl eftir hesum.

Alt verður loggað
Alt sum tú sum brúkari ger í THS verður loggað. Við øðrum orðum er altíð gjørligt at
eftirkanna, hvat tú skrásetti og hvørjar upplýsingar tú hugdi at ein ávísan dag.
Atgongdin til journalupplýsingar verður stýrd á ein slíkan hátt, at tað kann innibera,
at tað verður skrásett beinleiðis í journalina hjá sjúklinginum, at ein ávísur brúkari
hevur latið ávísar partar av journalini upp.
THS brúkarar skulu tí bert halda seg til meginregluna sum sigur, at ein bert skal
nýta upplýsingar sum ein hevur brúk fyri, til tess at sjúklingurin kann fáa eina
nøktandi kanning, viðgerð og røkt.

Nýtsla av brúkaranøvnum og loyniorðum
Tað er ikki gjørligt at fáa atgongd til upplýsingar í THS uttan so, at ein er skrásettur
sum brúkari við einum ávísum brúkaranavni og loyniorði.
Skrásetta brúkaraatgongdin er persónlig og brúkarin hevur ábyrgd av at eingin
annar hevur møguleika at nýta hesa atgongd. Tað er tí als ikki loyvt at lata aðrar
persónar nýta hesa atgongd – hetta verði seg við at upplýsa brúkaranavn og
loyniorð, ella við at lata annan persón nýta brúkaraatgongdina til at hyggja at
upplýsingum í skipanini ella at skráseta í henni.
Tað er tí umráðandi, at ein brúkari ritar seg út úr skipanini, tá hann er liðugur at nýta
hana. Hetta er serliga umráðandi tá fleiri brúkarar nýta somu teldu, ella í sambandi
við vaktarskifti.
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Persónur, sum er skrásettur í THS skipanini sum brúkari, skal tí hava hesi viðurskifti
í huga:
• Loyniorð skulu verða trupul at gita
o Til tess at tryggja at loyniorð hava tað ávirkan sum ætlað, skulu brúkarar velja
loynirorð, sum eru trupul at gita.

• Loyniorð skulu verða løtt at minnast
o Brúkarar mugu nýta loyniorð, ið eru løtt at minnast, men samstundis trupul at
gita hjá óviðkomandi.

• Loyniorð skulu ikki líkjast
o Av tí at loyniorð skal broytast við jøvnum millumbilum er umráðandi at loyniorðini
ikki líkjast. Broytt loyniorð mugu ikki líkjast undanfarnum loyniorðum.

• Avmarkingar fyri loyniorð
o Til tess at gera tað truplari at gita loyniorð, skulu loyniorð hava minst 8 tekn. Fyri
at tryggja at loyniorð ikki verða misbrúkt í eitt longri tíðarskeið, mugu tey broytast
fyri hvørjar 90 dagar ella oftari. Verða brúkarar varugir við, at eitt loyniorð
møguliga er vorðið kent av øðrum, skal hesin beinanvegin og uttan drál broyta
loyniorðið. Tá ein brúkari loggar seg á skipanina, kann koma fyri at hann skrivar
skeivt loyniorð. Av trygdargrundum er skipanin sett soleiðis upp, at um brúkari 3
ferðir á rað skrivar skeivt loyniorð, verður brúkaraatgongdin hjá nýtta
brúkaranavninum læst. Brúkarin, sum eigur brúkaranavnið, má tá seta seg í
samband við kervisfyrisitaran fyri at fáa atgongdina latna uppaftur.

• Goymsla av loyniorðum
o Loyniorð mugu ikki goymast teldutøk soleiðis, at óviðkomandi persónar kunnu
finna loyniorðið. Somuleiðis mugu loyniorð ikki skrivast á ein hátt, sum er
lættskiljandi og leggjast á stað, har óviðkomandi kunnu koma framat teimum.

Umstøðurnar rundanum skipanina
Viðvíkjandi skíggjum skal brúkarin hugsa um, at skíggjar sum verða nýttir til THS,
skulu setast upp soleiðis, at upplýsingar úr skipanini ikki lættliga kunnu síggjast
ígjøgnum eitt vindeyga av persónum, sum ganga framvið ella av fólki, sum eru í
bíðirúmi og øðrum líknandi støðum. Ansast skal eisini eftir, at knappaborðini standa
soleiðis, at tað ikki skal verða lætt hjá óviðkomandi persónum at síggja brúkarar
skriva inn brúkaranavn og loyniorð.
Brúkarin má ikki prenta út á aðrar prentarar enn teir, sum eru á deildini, brúkaran
arbeiðir á. Prentarar, sum eru alment atkomiligir mugu heldur ikki brúkast.

Um tú varnast trygdarbrot
Tað hevur stóran týdning, at brúkari beinanvegin boðar frá, um hann er vorðin
varigur við trygdarbrot, og at hann boðar kervisfyrisitaranum frá hesum.
Kervisfyrisitarin
Heilsumálaráðið
Eirargarður 2
Tlf. 304050
THS@hmr.fo
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