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Datasikkerhedsinstruks for COSMIC

Særlig tilladelse til at foretage opslag
elektroniske systemer i henhold til
sundhedslovens § 42a stk.4
Ret til indhentning af elektroniske helbredsoplysninger iforbindelse med aktuel
behandling af patienter:
Ifølge sundhedslovens § 42a stk.1 har læger, tandlæger,jordemødre, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, radiografer, kiropraktorer og ambulancebehandlere med særlig kompetence
ret til i fornØdent omfang at indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, Øvrige rent
private forhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel
behandling af patienten.
Sygehuset ledelse kan dog give tilladelse til, jf. sundhedslovens § 42a, stk.4, at enkelte
sundhedspersoner eller grupper af sundhedspersoner ansat på sygehuset kan indhente oplysninger
efter de samme regler som lægerne m.fl. efter stk.1. For at ledelsen kan give sådan entilladelse, skal
den bredere adgang være nØdvendig for, at sundhedspersonen/sundhedspersonerne kan varetage
sine/deres funktioner og opgaver.
Denne tilladelse skal være skriftlig og gØres offentlig tilgængelig.
Tilladelse til at foretage opslag efter stk.1, skal med andre ord være baseret på en konkret vurdering
af de enkelte sundhedspersoners eller grupper af sundhedspersoners rolle i forhold til behandlingen.
Deter ikke lovgivers hensigt, at alle eller hovedparten af sundhedspersoner ud fra en generel
vurdering skal have tilladelse til at indhente oplysninger efter stk.1.

Udvidelsen dækker:
De sundhedspersoner, derpå baggrund af afdelingsledelsen iden afdeling sundhedspersonerne er
ansat, har arbejdsopgaver, der nØdvendiggØr en ret til at tilgå elektroniske patientsystemer med de
rettigheder, som efter loven omfatter læger, tandlæger,jordemødre, sygeplejersker,
sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer, kiropraktorer og
ambulancebehandlere med særlig kompetence, er beskrevet i det følgende sammen med deres
arbejdsopgaver.
BIOANALYTIKERE
Klinisk Mikrobiologisk Afsnit

• Registreringer og journalføring i COSMIC.

Region Syddanmark
Klinisk Immunologisk Afsnit

• At profylaktisk behandling af gravide skal dokumenteresforudfor svarafgivelse på
antistofidentifikation.
Til søgning afinformationer om evt. transfusion, der ikke er registreret korrekt.
• Til læsning af relevante journalnotater vedr. medicin forudforsvarafgivelse på
antistofidentifikation iforbindelse med patientbehandling.
AK-klinikken

• Registrering af alle doseringer iforbindelse med patientbehandling.
• Læsning af relevante journalnotater vedr. medicin og diagnoser på såvel AK patienter som
udredningspatienter.
ERGOTERAPEUT
Terapiafdelingen

• Det er relevantfor ergoterapeuter at kunneforetage opslag i COSMICfor at indhente
helbredsoplysninger iforbindelse med behandling af patienter,for at skabe kontinuitetfor
patienten, samt minimere risikoen for utilsigtede hændelser. Terapeuter er en del af det
teamsamarbejde, der er omkring patienten og dennesforlØb, hvilket nødvendiggør adgang til
patientens helbredsoplysninger.
• Terapeuterne en de!af patientensforlØb, hvor der ofte erforetaget en ellerflere
sundhedsydelserforud, og det er relevantfor terapeuterne at have adgang til disse
oplysninger. I de situationer, hvor terapeuterne er blandt defØrstefagprofessionelle til at se
patienten, er det ligeledes relevant at kunneforetage opslag i historiske data.
• Terapeuterne arbejder på tværs af afdelinger og specialer, og er ikke kun tilknyttet en
behandlingsenhed, hvorfor den tekniske begrænsning vil være svær at gennemføre. På
samme vis indgår terapeuterne i vagtordning, hvor de er tilknyttet stort set samtlige
afdelinger og specialer.
Rehabiliteringsafdelingen

• Det er relevantfor ergoterapeuter at kunneforetage opslag i COSMICfor at indhente
helbredsoplysninger iforbindelse med behandling af patienter,for at skabe kontinuitetfor
patienten, samt minimere risikoen for utilsigtede hændelser. Terapeuter er en del af det
teamsamarbejde, der er omkring patienten og dennesforløb, hvilket nØdvendiggør adgang til
patientens helbredsoplysninger.
• Terapeuterne en del af patientensforløb, hvor der ofte erforetaget en ellerflere
sundhedsydelserforud, og det er relevantfor terapeuterne at have adgang til disse
oplysninger. 1 de situationer, hvor terapeuterne er blandt deførstefagprofessionelle til at se
patienten, er det ligeledes relevant at kunneforetage opslag i historiske data.
• Terapeuterne arbejder på tværs af afdelinger og specialer, og er ikke kun tilknyttet en
behandlingsenhed, hvorfor den tekniske begrænsning vil være svær at gennemfØre. På
samme vis indgår terapeuterne i vagtordning, hvor de er tilknyttet stort set samtlige
afdelinger og specialer.
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Terapiafdelingen
Det er relevantforfysioterapeuter atkunneforetage opslag i COSMICfor at indhente
helbredsoplysninger iforbindelse med behandling af patienter,for at skabe kontinuitetfor
patienten, samt minimere risikoen for utilsigtede hændelser. Terapeuter er en del af det
teamsamarbejde, der er omkring patienten og dennesforløb, hvilket nØdvendiggØr adgang til
patientens helbredsoplysninger.
Terapeuterne en del af patientensforløb, hvor der ofte erforetaget en ellerflere
sundhedsydelserforud, og det er relevantfor terapeuterne at have adgang til disse
oplysninger. I de situationer, hvor terapeuterne er blandt defØrstefagprofessionelle til at se
patienten, er det ligeledes relevant at kunneforetage opslag i historiske data.
Terapeuterne arbejder på tværs af afdelinger og specialer, og er ikke kun tilknyttet en
behandlingsenhed, hvorfor den tekniske begrænsning vil være svær at gennemfØre. På
samme vis indgår terapeuterne i vagtordning, hvor de er tilknyttet stort set samtlige
afdelinger og specialer.
Rehabiliteringsafdelingen
Det er relevantforfysioterapeuter atkunneforetage opslag i COSMICfor at indhente
helbredsoplysninger iforbindelse med behandling af patienter,for at skabe kontinuitetfor
patienten, samt minimere risikoen for utilsigtede hændelser. Terapeuter er en del af det
teamsamarbejde, der er omkring patienten og dennesforløb, hvilket nØdvendiggør adgang til
patientens helbredsoplysninger.
Terapeuterne en del af patientensforløb, hvor der ofte erforetaget en ellerflere
sundhedsydelserforud, og det er relevantfor terapeuterne at have adgang til disse
oplysninger. 1 de situationer, hvor terapeuterne er blandt deførstefagprofessionelle til at se
patienten, er det ligeledes relevant at kunneforetage opslag i historiske data.
KLINISK DIÆTIST
Diætambulatoriet
• De kliniske diætister indgår som en del af behandler-teamet af både indlagte og ambulante
patienter. Al diætetisk behandling bliver beskrevet og dokumenteret i COSMIC. De kliniske
diætister har som led i at kunne udføre deres arbejde behovfor både læse- og skriveadgang
samt adgang til blodprØver etc.
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