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Dansk Sygeplejeråds høringssvar over Høring af national 
referencearkitektur for lokalisering og emneidentifikation 
(Sagsnr:15/00518) 
 
Tak for muligheden for at kommentere på høringen vedrørende Natio-
nal referencearkitektur for lokalisering og emneidentifikation. Dansk 
Sygeplejeråd har følgende bemærkninger 
 
Som det fremgår nedenfor, finder Dansk Sygeplejeråd udkast til vej-
ledning dybt problematisk ift. øget sporing af personale. Vi foreslår på 
den baggrund, at forslaget gennemarbejdes af en arbejdsgruppe med 
repræsentation fra personalet, der deltager i den daglige behandling 
af patienter og borgere inden for alle sektorer i sundhedsvæsenet. 
Såfremt Sundhedsdatastyrelsen fortsat ønsker, at forslaget skal om-
fatte standarder for IT-systemer til overvågning af personalet, skal 
denne problematik behandles i en arbejdsgruppe med repræsentan-
ter for de relevante personaleorganisationer. 

 
Generelt 
Dansk Sygeplejeråd kan tilslutte sig det overordnede mål om en for-
bedret og mere effektiv IT-understøttet logistik for udstyr inden for og 
på tværs af sundhedsvæsenet. Særligt med de udfordringer, som 
personalet og patienterne/borgerne oplever, når ansvaret for behand-
lingen overgår fra en sektor til en anden eks. fra hospital til kommune. 

Dansk Sygeplejeråd kan til gengæld ikke tilslutte sig den del af forsla-
get, der lægger op til øget sporing af sygeplejersker og andre sund-
hedsprofessionelle. Det er problematisk og kan opfattes som et ud-
tryk for manglende tillid til medarbejderne.  

Samtidig henledes opmærksomheden på, at forslaget ikke beskriver 
de ansættelsesretlige love og aftaler, der gælder ved overvågning af 
ansatte. Det er helt afgørende, at data ikke anvendes af ledelsen til at 
irettesætte, sanktionere eller afskedige medarbejdere. 

Hertil kommer, at forslaget kan læses som om det også omfatter IT-
systemer, der kan lokalisere patienter og behandle deres personop-
lysninger. Da der kan være tale om journaloplysninger m.v., omfattet 
af sundhedslovens regler om tavshedspligt, er det ikke tilstrækkeligt 
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Side 2 af 2 

at henvise til, at udbudsmaterialet skal indeholde en klausul om, at lo-
ven overholdes.  
 
I forslaget fremgår det, at lovgivning inden for Persondataloven, 
Sundhedsloven og Serviceloven bør overholdes. Dansk Sygeplejeråd 
foreslår det ændret til, at lovgivningen skal overholdes. 
 
Konkrete bemærkninger 
Om ”Love og regler” mangler den arbejdsretlige lovgivning, herunder 
aftalerne om MED/SU og kontrolforanstaltninger. Det fremgår heraf, 
at man i hvert enkelt tilfælde tager konkret stilling til den driftsmæs-
sige grund til overvågning. Lønmodtagere har desuden ret til en vis 
integritetsbeskyttelse.  
 
Det er problematisk, at forslaget ikke forholder sig til EU-persondata-
forordningen fra maj 2016. Både den nugældende lovgivning og for-
ordning vil give udfordringer i forhold til formål, proportionalitet, opbe-
varing, adgang til og udveksling af oplysninger, herunder den så-
kaldte sekundære anvendelse af lokaliseringsdata bilagets side 7. 
 
Det er afgørende for patientsikkerheden, at de ansatte, der behandler 
den konkrete patient/borger, har de relevante kvalifikationer og kend-
skab til personen og dennes sygdomsforløb. Derfor kan der stilles 
spørgsmålstegn ved forslagets bilag 7 om tilrettelæggelse af service-
opgaver på hospitaler, da det organisatoriske skel, opbygget omkring 
faglige specialer, netop kan medvirke til at sikre kvaliteten i behand-
lingen og plejen.  
 
Lokalisering af demente borgere 
Om vejledningens bilag D vedrørende brugssenarier er Dansk Syge-
plejeråd positive overfor, at anvende teknologiske muligheder til at 
spore demente, som er ”blevet væk”, og hvor det i nogle tilfælde 
handler om at redde liv. Indsatsen overfor demente bør dog altid have 
et forebyggende fokus, således anvendelse af GPS osv. så vidt mu-
ligt overflødiggøres. Det indebærer bl.a., at der er de nødvendige res-
sourcer, faglige kompetencer og personale til stede.  
 
Dansk Sygeplejeråd, at der skal være proportionalitet i behovet for in-
dendørs dataovervågning af demente og hensynet til integritetsbe-
skyttelse. Derfor bør det præciseres i hvilke situationer – om nogen – 
det er relevant at overvåge de demente indendørs.  
 
Vejledningen tager ligeledes ikke stilling til opbevaring af data (jf. per-
sondataloven). Herunder hvor længe der er behov for at gemme data. 
Efter bestemmelsen må data ikke opbevares længere tid end det er 
nødvendigt til opfyldelsen af indsamlingen formål.  
 
Med venlig hilsen 

 
 
 

Grete Christensen, Formand 


