
Personvernerklæring for datasystemer som brukes på laboratoriene og 
Bildediagnostisk avdeling på Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ahus håndterer dine 
personopplysninger i de interne datasystemene som brukes på laboratoriene og 
Bildediagnostisk avdeling.  

Denne personvernerklæringen skal informere deg om hvilke personopplysninger som 
behandles i systemene, hvordan opplysningene behandles, hvem som er ansvarlig 
for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte. 
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1. Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er alle former for opplysninger og vurderinger som kan knyttes til 
deg som enkeltperson, jf. GDPR artikkel 4 nr. 1. Dersom opplysningene kan knyttes 
til en identifisert eller identifiserbar fysisk person kalles opplysningene for 
personopplysninger. Sammensetning av opplysninger som ikke alene kan knyttes til 
en enkeltperson kan likevel defineres som personopplysninger dersom en person 
kan identifiseres indirekte. 

I Ahus sine systemer behandles personopplysninger som navn, fødselsnummer og 
adresse. I tillegg behandles helseopplysninger, noe som anses som særlig sensitive 
personopplysninger.   

2.  Kort om systemene vi bruker på Bildediagnostisk avdeling og på 
laboratorieavdelingene 

Systemene vi bruker på Bildediagnostisk avdeling og på laboratorieavdelingene 
brukes til å håndtere informasjon om pasienter, pasientprøver og bilder fra 
bildediagnostiske undersøkelser (som CT-, røntgen og MR-undersøkelser) som 
utføres på Ahus.  



Når du henvises til bildediagnostiske undersøkelser vil opplysninger om deg 
registreres i radiologisk informasjonssystem (RIS) på Bildediagnostisk avdeling.  

Når det tas en prøve av deg (for eksempel en blodprøve, vevsprøve, eller en prøve 
som skal til bakterie- eller virusundersøkelse) som skal analyseres ved våre 
laboratorier, vil opplysninger om deg registreres i det interne datasystemet på 
laboratoriet.  

Det lagres informasjon om når prøvene og undersøkelsene er utført, resultater fra 
prøver og undersøkelser og kliniske opplysninger som er viktige for å vurdere og 
tolke resultatene fra prøver og undersøkelser.  

Dataene fra systemene på Bildediagnostisk avdeling og på laboratoriene overføres til 
DIPS, som er Ahus sitt pasientjournalsystem. 

3. Hvorfor behandles personopplysninger i laboratoriedatasystemer 
og bildediagnostiske systemer? 

Formål 

Hovedformålet med databehandling i laboratoriedatasystemer og bildediagnostiske 
systemer er å ivareta dine rettigheter som pasient. I tillegg skal databehandlingen 
bidra til å oppfylle Ahus’ plikter etter spesialisthelsetjenesteloven knyttet til 
medisinske laboratorietjenester og bildediagnostiske tjenester.  

Det er nødvendig for Ahus å behandle personopplysningene dine slik at vi kan 
besvare prøver og bildediagnostiske undersøkelser av deg som pasient og være en 
viktig samarbeidspartner for leger som skal stille diagnoser og beslutte hvilken 
behandling du som pasient skal ha.  

Rettslig grunnlag 

Databehandlingen er nødvendig for å utøve rollen vi har som sykehus..   

Dette hjemles i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a, § 3-2, pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1 b og personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 c) og artikkel 
9 nr. 2 bokstav h).  

4. Hvilke personopplysninger blir behandlet i laboratoriedatasystemer 
og bildediagnostiske systemer? 

Følgende personopplysninger kan bli behandlet: 

• Navn, fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) 
• Navn på legen som har bestilt prøver og undersøkelser 
• Kliniske opplysninger 
• Tidspunkt for prøvetaking 
• Analyseresultater og resultater fra bildeundersøkelser  

 



Personopplysningene i systemene vil være tilgjengelig for helsepersonell på 
laboratoriet/ på Bildediagnostisk avdeling på Ahus som har tjenstlig behov for å ha 
tilgang til opplysningene.  

Informasjonen fra laboratoriedatasystemer og bildediagnostiske systemer vil 
overføres til Ahus’ journalsystem DIPS slik at det blir tilgjengelig for medisinsk 
personell med ansvar for å behandle deg som pasient. 

7. Utlevering av opplysninger  

Dine opplysninger kan bli utlevert til andre sykehus eller annen medisinsk behandler 
dersom dette er nødvendig for at du skal få den behandlingen du har krav på. Ahus 
er også pålagt å sende visse typer person- og helseopplysninger videre til andre 
registre som for eksempel Kreftregisteret, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
(DSA), HELFO/ Helsedirektoratet og MSIS (Meldingssystem for smittsomme 
sykdommer).  

Dine opplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale 
organisasjoner. 

8. Sikkerheten rundt dine personopplysninger 

Ahus gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine 
personopplysninger i laboratoriedatasystemer og bildediagnostiske systemer og ved 
endringer i disse systemene. Det er iverksatt sikkerhetstiltak, slik som 
adgangsbegrensning til arealene der man kan få tilgang til systemene og 
tilgangsstyring inne i datasystemene for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig 
får tilgang til dine personopplysninger. Alle ansatte har taushetsplikt rundt 
personopplysninger de får gjennom sitt virke som helsepersonell.  

9. Dine rettigheter  

Personopplysningsloven gir deg rett til å få innsyn i de opplysninger som er registrert 
om deg i våre datasystemer. Den gir deg også rett til å få rettet eller slettet feilaktige 
data og til skjerming av innsyn i dine data.  

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter eller ønsker å benytte deg av rett til 
innsyn, sletting/ retting eller skjerming av opplysninger, tar du kontakt med Ahus:  

E-post: postmottak@ahus.no (ev. på tlf. til sentralbord: 67 96 00 00) 
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