Personvernerklæring for Smittesporing
I en pandemi som Covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom
smittevernloven. Lødingen kommune har etablert et smittesporingsteam som skal følge
opp personer som tester positivt på Covid-19 (SARS-COV 2.) For å kunne utføre dette
arbeidet er det nødvendig å behandle personopplysninger.
Formål
Hensikten med sporingsarbeidet er å bidra til rask kartlegging av personer som er
smittet eller er i fare for å bli smittet, samt formidling av karantene eller isolasjonsråd. Videre
skal sporingssystemet gjennom overvåkning på befolkningsnivå også bidra til å følge
smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak.
Hvilke opplysninger samler vi inn?
Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn på helsenorge.no for å lese svaret
på testen.
Dersom din test er positiv, vil smittesporingsteamet kontakte deg per telefon. Du vil bli spurt
om opplysninger som kontaktdetaljer, fødselsnummer, symptomer, underliggende sykdom,
yrke, og arbeidsgiver. I tillegg vil vi spørre deg om reiser og andre oppholdssteder den siste
tiden. For å sikre kvalitet i innsamlingen bruker smittesporingsteamet et spørreskjema som er
laget spesielt for smittesporingsarbeid ved pandemier. Smittesporingsteamet vil rutinemessig
kontakte deg minst to ganger i løpet av din sykdomsperiode.
For å få en idé om hvor du kan ha blitt smittet spør vi også om når og hvor du har vært i de
siste to ukene før du ble syk, og hvilke personer du har hatt nærkontakt med i tiden fra og
med 48 timer før du fikk symptomer.
Hvem deles opplysningene med?
Dersom du har fått påvist smitte er kommunen forpliktet til å videreformidle
disse opplysningene til Folkehelseinstituttet (FHI). Din arbeidsgiver blir kontaktet dersom du
er helsepersonell, jobber i store bedrifter eller i barnehage og skole. Ved behov for
oppfølging i annen kommune kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til
kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen.
Det er også viktig at de du kan ha smittet får beskjed om dette, slik at de kan ta
forhåndsregler for å unngå videre smittespredning. For å sikre dette vil de personene du
oppgir som nærkontakter bli kontaktet av smittesporingsteamet. De vil kunne bli kontaktet
både via SMS og ved oppringing fra en smittesporer. Vi vil ikke oppgi ditt navn til
nærkontakten med mindre du samtykker, men kan ikke utelukke at vedkommende vil kunne
resonere seg frem til hvem den smittede er.
I særlige tilfeller der kommunen vurderer at noen kan være smittet eller står i fare for å kunne
bli smittet, vil vi kunne videreformidle opplysninger uten ditt samtykke.
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Lagring
Selve opplysningen om at du er smittet vil bli lagret i din pasientjournal. Øvrige opplysninger
som innhentes lagres i Fiks Smittesporing, en nasjonal løsning utviklet for kommunenes
smittesporingsarbeid. Folkehelseinstituttet vil også ha disse lagret i meldingssystem for
smittsomme sykdommer (MSIS). Analyser vil ikke inneholde navn og fødselsnummer eller
andre direkte gjenkjennende opplysninger.
Hvilke rettigheter har du?
•

Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger.
Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn frem
til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn
eventuelt kan gis.
Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din
eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må
derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du
er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

•

Du har rett til korrigering
Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer
informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige
opplysninger.

•

Du har rett til å be om begrensning eller sletting
Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du
be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom
opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven.

•

Du har rett til å klage til Datatilsynet
Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har
beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til
Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

•

Kostnadsfrie rettinger
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