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Hýsing: KT-Landsins(KTL) 

Umsitari/menning: Sp/f PLC Consult (PLC) (CTRL) 

- Frystarar (lívfrøðiligt tilfar) 

Goymsla - Landssjúkrahúsið og Klaksvíkar sjúkrahús 
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Trygdarpolitikkur fyri Ílegusavnið 
 

Endamálið við KT-trygdarpolitikkinum hjá ÍLS er, at: 

• verja dáta 

• stýra atgeingi til dáta 

• forða óviðkomandi atgeingi til dáta 

• verja KT-skipanirnar 

• minka sum mest um órógv í arbeiðinum 

• at finna fram til virksemið hjá óviðkomandi 

• tryggja dátatrygd í samband við fjaratgongd 

• trygd er grundleggjandi partur av KT-skipanunum 

• fyribyrgja dátamissi, at óviðkomandi broyta ella misnýta dáta  

• netumsitaratænastur verða veittar við tryggum mannagongdum 

• tryggja dáta, eisini við einari uttanhýsis netumsiting 

• starvsfólkini eru varug við trygdarvandar, og hvussu hesir vera fyribyrgdir og handfarnir 

 

Málið er, at trygdarpolitikkurin er so góður sum tilber. Arbeiðið í sambandi við KT-trygd er eitt 

áhaldandi arbeiði og støðið skal áhaldandi mennast.  

 

ÍLS hevur uttanhýsis netumsiting, - og KT-ráðgeving t.v.s., at KT-umsitingar- og ráðgevingartænasta 

kemur frá fýra KT-veitarum (sí forsíðu). Ongin annar hevur heimild til at røkja teldukervið uttan hesir, 

um ikki loyvi verður givið til tess av KT-Á ella stjóra.  

 

Tá starvsfólk byrjar í starvi hjá ÍLS, verður gingið ígjøgnum høvuðskrøvini í hesum politikkinum. 

Harumframt verður politikkurin í høvuðsheitum gjøgnumgingin fyri øllum starvsfólkunum árliga. 

Hvussu er trygdin skipað 
KT-Landsins er KT-undirstøðukervi hjá almennm stovnum hjá landinum. Ílegusavnið brúkar KTL sum 

høvuðs KT veitara og skal fylgja trygdarásetingunum í rundskrivinum “Rundskriv um KT-trygd” frá 29. 

apríl 2019. Ílegusavnið fylgir trygdarásetingum hjá KTL og brúkar vegleiðingarnar hjá KTL, tá ið tað 

kemur til fyrisitingarskipanirnar og vit skulu síggja til: 

 

• at allar broytingar o.t. skulu fylgja tilmælum hjá KTL 

• at í tí dagliga, skulu øll starvsfólk og onnur, sum arbeiða fyri  Ílegusavnið, fylgja ásetingunum 

hjá KTL 

• at, um tað eru serlig atlit til nýggjar dátur, at hesar verða flokkaðar og avtalað verður gjørd 

við KTL um hetta  

• eru ivamál í trygdarspurningum, verða hesir spurningar loystir í samráð við KTL 

• at í yvirskipaðum trygdarspurningum, verða umrøddir við KTL 

 

Av tí at Ílegusavninið er ein stovur hjá landinum, sum hevur og arbeiðir við viðkvomum 

persónsdátum, sum eru fevnd av serliga høgum KT trygdarkrøvum, tá ið tað kemur til trúnað, 

rættleika og atgeingi, hevur Ílegusavnið egnar ásetingar í sambandi við fakskipanirnar, sum tryggja, 

at vit uppfylla treytir í Dátuverndarlógini (GDPR), Sundheitslógini og ISO 27001 og 27002.  

Ílegusavnið skal síggja til: 



 

• at, um tað eru serlig atlit til nýggjar dátur, at hesar verða flokkaðar og avtala verður gjørd við 

KT-veitar um hetta 

• eru ivamál í trygdarspurningum, verða hesir spurningar loystir í samráð við KTL 

• at í yvirskipaðum trygdarspurningum, at KTL hevur avgerðarrættin 

Trygdarstig 
Allar dátur verða flokkaðar og trygdarstigi verður ásett við støði í flokkingini. Trygdarkekk skal 

leypandi fremjast og serliga um broytingar fara fram í sambandi við skipanir ella veitarar, hetta fyri at 

tryggja, at mannagongdir vera fylgdar og broytingar ikki ganga útyvir trúnað, rættleika og atgeingi.  

 

Endamál 
Endamálið við trygdarpolitikkinum er at lýsa, hvussu upplýsingarnar hjá Ílegusavnið kunnu tryggjast 

best møguligt og serliga at tryggja, at kritiskar og viðkvæmar upplýsingar áhaldandi varðveita trúnað, 

rættleika og atgeingi.   

Ílegusavnið vil gera starvsfólkini varug  við, hvat verður væntað av teimum, tá ið umræður atburð og 

ábyrgd í sambandi við viðgerð av upplýsingum hjá Ílegusavnið og í teirra arbeiði sum heild.     

Endamálið við trygdarpolitikkinum er eisini at gera kunnugt fyri teimum, sum hava við Ílegusavnið at 

gera, at nýtslan og handfaring av upplýsingum og skipanum verður gjørt sambært galdandi lóggávu, 

standardum og leiðreglum.  

Á henda hátt kann Ílegusavnið verja seg fyri trygdartrupulleikum, møguligir skaðar kunnu verða 

avmarkaðir og tryggjast kann, at upplýsingar kunnu verða endurstovnaðar.  

Vav 
Trygdarpolitikkurin fevnir um allar upplýsingar hjá Ílegusavninum í Landsneti, í Búskaparskipan 

landsins og í pappírarkivum hjá Ílegusavninum. Eisini upplýsingar, sum Ílegusavnið ikki eigur, men 

hevur ábyrgdina av.  

Trygdarpolitikkurin fevnir sostatt um allar upplýsingar hjá Ílegusavninum, óansæð á hvørjum miðli, 

tær verða goymdar, ella hvussu tær verða fluttar, og er galdandi fyri øll, sum á ein ella annan hátt 

eru í starvi hjá Ílegusavninum.  

Víðkar Ílegusavnið um  vavið, skal nýggj váðameting gerast og mett skal tá verða um, um 

trygdarpolitikkurin er nøktandi ella skal broytast samsvarandi.  

 

Dátuflokking 
Fyri at tryggja, at dáturnar hjá Ílegusavninum fáa eina hóskandi vernd, skulu tær flokkast við støði í 

hugtøkunum:  

• Trúnaður  

• Atgeingi  

• Rættleiki 

• Týdning 

Tá skipanir verða mentar/broyttar, skal hædd verða tikið fyri, at tryggja dáturnar í skipanini. Eisini 

skal fyrilit verða fyri ikki at leggja dátur á skipanir, sum ikki eru flokkaðar til hesar. 

Dátuflokkingin er avgerandi fyri, hvussu tøkniliga undirstøðukervið verður flokkað. 

Ílegusavnið ræður yvir hesum dátum: 



 

Netumsiting: 

Postur (exchange) 

Fílur t.d. word og excel 

Bókhalds- og búskettransaktiónirí BSL 

Journal 

Fakskipanir: - Progeny-skipanin: 

Vevnaðarskráin 

Diagnosuskráin 

Ættarbandskráin 

Avtaluviðurskifti 
Tá KT-rakstur, t.d.  journalskipan ella postur verður útveittur til KTL ella annan veitara, skal hetta 

gerast við eini avtalu (SLA) við veitaran. Her skal verða tryggjað, at trygdarstigið hjá Ílegusavnið 

verður varðveitt, t.v.s. at veitarin, útbúnaðurin og starvsfólkini, sum hava atgongd til upplýsingarnar 

hjá Ílegusavninum liva upp til eitt trygdarstig, sum ásett er í KT-trygdarleiðreglunum hjá okkum.   

 

Ábyrgd 
Ílegusavnið hevur ábyrgd av at umsita trygdarkrøvini. Í høvuðsheitinum er tað, at 

• góðkenna fak-SLA, herundir at trygdarstigið er nøktandi í mun til viðurskiftini hjá 

Ílegusavninum  

• flokka sínar egnu dátur   

• regluliga gjøgnumganga atgongdarloyvini hjá starvsfólkunum í Ílegusavninum 

• revurdera innanhýsis váðametingar herundir eisini avtaluna við KTL 

• kanna, at dáturnar eru í lagi, tá okkara veitarar hava innlisið tær frá backup  

• skoða egnar skipanir/applikatiónir/dátubasur og egið innanhýsis net  

• hava eina tilbúgvingarætlan, herundir neyðætlanir til at handfara (kritiskt) virksemi í 

sambandi við møguligar størri hendingar  ella rakstrarórógv. 

KT-ábyrgdarbýti 
Ábyrgdarbýtið skal vera greitt skipað á stovninum.  M.a. skal verða staðfest, hvør hevur ábyrgdina av 

SLA, KT-trygdini,  hvør eigur tær ymsu KT-skipanirnar, hvør er dátueigari, hvør skal syrgja fyri, at øll á 

stovninum kenna krøvini, sum verða sett brúkarum, og hvør hevur heimild at taka neyðugar avgerðir 

mótvegis KTL. Aðalstjórin hevur evstu ábyrgdina.  

Trygdartilvit  
Øll starvsfólk á Ílegusavninum hava ábyrgd av at vera við til at verja upplýsingarnar hjá 

Ílegusavninum móti óviðkomandi atgongd, broytingum og oyðilegging. Tí skulu øll starvsfólk støðugt 

verða mint á brúkaraleiðreglurnar hjá Ílegusavnið og annars verða upplýst um trygd, sum er 

viðkomandi og týðandi fyri tey.    

Brot á trygdina  
Verða starvsfólk varug við hóttanir ella brot á trygdina, skal hetta beinanvegin verða fráboðað tí, sum 

hevur ábyrgdina fyri tí dagligu leiðsluni av trygdini. 

Tað kann elva til revsitiltøk, um starvsfólk bróta trygdarpolitikkir ella viðkomandi leiðreglur.  



Tilbúgving  
Ílegusavnið hevur sett eina tilbúgvingarleitslu, sum verður kalla saman eftir tørvi.  

Endurskoðan 
Trygdarpolitikkurin skal endurskoðast minst eina ferð um árið.  

 

 

Dagfesting   __17-12-2020__________     Undirskrift  _____  _____________________________ 


