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Ummælisskriv viðv. lógaruppskoti um vernd av persónupplýsingum 

Heilsumálaráðið hevur fingið til ummælis frá Løgmansskrivstovuni: uppskot til løgtingslóg um 

vernd av persónupplýsingum (Dátuverndarlógin). Hervið sendir ráðið sínar viðmerkingar. 

Heilsumálaráðið fegnast um, at nýggj dátuverndarlóg nú loksins fer at verða sett í gildi í Føroyum. 

Leingi hevur verið bíðað eftir, at føroyska lóggávan skuldi verða tillagað ásetingunum í ES-

fyriskipanini: General Data Protection Regulation (GDPR).  

Viðmerkingar til einstøku greinirnar: 

Til § 18. Mælt verður til, at tað verður nágreinað í viðmerkingunum, at hendan grein snýr seg um 

gransking í skráum (registaragransking) og at registaragransking (uttan samtykki) ber til bæði 

viðv. persónsupplýsingum og viðkvæmum persónsupplýsingum.  

Til § 18, stk. 3. Mælt verður til, at tað verður gjørt greitt, nær loyvi frá Dátueftirlitinum til 

víðarigeving skal fáast til vega.   

Til § 20. Sambært hesi áseting kunnu persónsupplýsingar fevndir av løgtingslógini flytast til 

goymslu í skjalasavni sambært løgtingslóg um skjalasøvn. Mælt verður til, at tað í hesi grein verður 

skrivað: “sambært løgtingslóg um gransking í mannaílegum, autorisationslógini og løgtingslóg um 

skjalasøvn”.  

Ásetingar eru um sjúklingajournalir og varðveiting av sjúklingajournalum í §§ 21-25 í 

autorisatiónslógini og í bekendtgørelse 587/2014 for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners 

patientjournaler. Sambært § 25, stk. 1 í autorisatiónslógini og § 14 í kunngerðini um 

sjúklingajournalir er ásett, at heilsustarvsfólk skulu varðveita sjúklingajournalir í minst 10 ár eftir 

seinastu skjalfestingarnar í journalini. Sambært § 17 í kunngerðini skulu sjúklingajournalir 

varðveitast forsvarligt, soleiðis at eingin óviðkomandi kann fáa atgongd til upplýsingarnar. Um 

eitt heilsustarvsfólk ikki hevur møguleika fyri at varðveita sjúklingajournalir, t.d. tá ið ein 

kommunulækni gevst við síni praksis, skal hann lata Landslæknanum sjúklingajournalirnar. 

Landslæknin varðveitir síðani sjúklingajournalirnar, jb. § 16, stk. 2 í kunngerðini. Sambært 

autorisationslógini er eisini heimild at destruera sjúklingajournalirnar, tá ið tær eru varðveittar í 10 

ár. Sjúklingajournalirnar skulu destruerast á forsvarligan hátt, jb. § 18 í kunngerðini. Um 

sjúklingajournalir skulu víðarilatast, skal sjúklingurin í hvørjum einstøkum føri geva samtykki til 

F y l g i s k j a l  9



HEILSUMÁLARÁÐIÐ  

Síða 2 av 2 

víðarilatan, jb. § 21 í kunngerðini. Hetta er bert galdandi fyri sjúklingajounalir og ikki fyri onnur 

fyrisitingarlig skjøl, ið eru í journal í Heilsuverkinum.  

 

Viðv. Genomálitinum 

Í 2015 handaði ein arbeiðsbólkur landsstýrismanninum í heilsumálum: álit um útgreinan av 

lóggávuni á humangenomøkinum í Føroyum. Í hesum áliti vóru fleiri tilmæli um dátuvernd. 

Nevnast kann, at møguleiki fyri breiðum samtykki til granskingarluttakarar og fyri kunnaðum 

samtykki varð umrøtt í hesum áliti. Eisini er tilmæli um lógarásetingar viðv. verju av serliga 

viðkvomum upplýsingum, sosum genomupplýsingum.  

 

Mælt verður til, at hugt verður eftir tilmælunum í hesum áliti, soleiðis at politisk støða kann takast 

til, um hesi skulu takast við í lógaruppskotið um dátuvernd. 

 

Vinaliga, 

 

Birita Ludvíksdóttir, ráðgevi 


