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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig opinberar stofnanir á Íslandi halda utan 

um skráningu, aðgengi og öryggi persónugreinanlegra gagna sem berast eða verða til hjá 

heilbrigðisstofnunum sem vinna með persónugreinanleg gögn. Leitast verður við gefa 

mynd af starfsemi stofnanna og þeim verkferlum sem þær beita við að varðveita og 

vinna með persónugreinanleg gögn. 

Markmið rannsóknarinnar er í raun þríþætt. Í fyrsta lagi að koma með fræðilegt 

sjónarmið inn í umræðuna um þær leiðir sem heilbrigðisstofnanir á Íslandi beiti við 

meðhöndlun persónugreinanlegra gagna og hvort þær séu í raun og veru að fara eftir 

lögum og reglum um persónuvernd. Í öðru lagi hvort  aðgangstýringar og meðhöndlun 

stofnanna á  persónugreinanlegum gögnum sem verða til eða berast þessum stofnunum 

séu samkvæmt lögum og reglugerðum. Í þriðja lagi verður einnig kannað hvort og þá 

með hvaða hætti ný persónuverndarlöggjöf hefur haft  áhrif á hvernig ofangreindar 

stofnanir halda utan um skráningu, aðgengi og öryggi persónugreinanlegra gagna. 

Markmiðið er einnig að gefa þeim stofnunum sem taka þátt í rannsókninni mynd af eigin 

starfsemi og koma með tillögur að úrbótum gefa þeim tækifæri eftir þessa rannsókn á 

því að betrumbæta verkferla og skipulag innan þessara stofnana ef þess gerist þörf. 

Rannsóknin var unnin frá haustmisseri 2019 til janúar 2021. Tekin voru níu hálfopin 

viðtöl við þátttakendur í rannsókninni, voru þátttakendur valdir með því tilliti að þeir 

gætu gefið sem besta mynd af starfsemi stofnanna sem um ræðir. Notast var við 

eigindlega aðferðafræði við vinnu þessarar rannsóknar. Með eigindlegri aðferðafræði er 

átt við um rannsókn sem leiðir af sér lýsandi gögn eða upplýsingar um það sem 

viðmælendur segja, skrifa eða sýna með hegðun sinni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að umræddar stofnanir séu með of mörg 

upplýsingakerfi sem þau eru að vinna í samtímis sem getur leitt til mistaka við skráningu, 

aðgengi og öryggi skjala. Einnig kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að engin 

þessara stofnana var með skjalavistunaráætlun sem er grundvallaratriði sem opinberir 

aðilar verða að hafa til að uppfylla lagaskyldu og hafa yfirsýn yfir skjölin sem verða til 

eða berast stofnum. Þær stofnanir sem tóku þátt í rannsókninni voru samt sem áður 

með vinnsluskrá sem stofnuð var til þegar nýju persónuverndarlögin tóku gildi 2018. 

Niðurstöður benda til þess að það hefði verið hægt að fara í það verkefni að setja upp 
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skjalavistunaráætlun samhliða vinnu við vinnsluskrá. Niðurstöður benda einnig til þess 

að skjalastjórar verði stöðugt að hamra á því við starfsfólk að það nýti skjalavistunarkerfi 

til þess að tryggja að réttar upplýsingar séu tengdar málum sem unnið er með. Þá kom 

einnig í ljós að verkferlar höfðu verið bættir og endurskoðaðir hjá flestum þeim 

stofnunum sem tóku þátt í rannsókninni eftir að ný lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsingar nr. 90, 2018 tóku gildi.  
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Abstract 

 

The aim of the study is to examine how public institutions in Iceland manage the 

registration, access and security of personally identifiable data received or created by  

institutions within the health care sector that work with personally identifiable data. 

Efforts will be made to provide a picture of the institutions' activities in relation to 

records management and the procedures they use to preserve and work with 

personally identifiable data. 

The aim of the study is threefold. Firstly, to bring a theoretical point of view into the 

discussion about the ways in which institutions within the health care sector in Iceland 

use and handle personally identifiable data and whether they are in fact complying with 

laws and regulations on personal data protection. Secondly, whether the institutions' 

access control and handling of personally identifiable data generated or received by 

these institutions are in accordance with laws and regulations. Thirdly, it will also be 

examined whether and in what way Act no.90/2018 on Data Protection and the 

processing of Personal Data has affected how the above institutions manage the 

registration, access and security of personally identifiable data. The aim is also to offer 

the institutions, participating in the study, the opportunity to mirror their own activities 

and come up with suggestions for improvements which may open up possibilities, to 

improve work processes within these institutions, if that is what is nedded.  

The study was conducted from the autumn semester of 2019 to January 2021. Nine 

semi-open interviews were conducted. Participants were selected Purposefully in order 

to  give the best possible picture of the activities of the institutions in question. A 

qualitative methodology was used for this study. Qualitative methodology refers to 

research that results in descriptive data or information about what the interviewees 

say, write or show with their behavior. The results are put together in themes and 

concepts that participants have in common and worked from there towards results that 

explain the research question that was posed at the beginning of the study. 

The results of the study indicate that the institutions in question are using too many 

information systems at the same time, which can lead to errors in the registration, 

access and security of records. The results of the study also show that none of these 
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institutions had an records retention schedule , which is a fundamental element that 

public bodies must have in order to fulfill legal obligations andi n order to have an 

overview of the documents and records created or received by the institutions. The 

participating institutions, however, maintaining  a record of processing activities  was 

created  do to when the Act no.90/2018 on Data Protection and the processing of 

Personal Data that came into force in July 2018. The results indicate that it would have 

been possible to implement a records retention schedule in parallel to with the record 

of processing activities. The results also indicate that information- and records 

managers must constantly urge their co-workers to actively use records management 

system to ensure that correct information is linked to the issues being dealt with. It was 

also revealed that work processes had been improved and revised in most of the 

institutions  participating in the study after Act no.90/2018 on Data Protection and the 

processing of Personal Data entered into force. 
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Formáli  

Þessi lokaritgerð er 30 eininga rannsóknarverkefni til MIS gráðu í upplýsingafræði við 

Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um hvernig 

stofnanir á Íslandi skrá, veita aðgengi og tryggja öryggi persónugreinanlegra gagna í sínu 

starfi. Er ritgerðin unnin undir handleiðslu Rögnu Kemp Haraldsdóttur lektors. Vil ég 

þakka henni fyrir leiðsögnina, góð ráð og hvatninguna sem hún gaf mér í gegnum allt 

ferlið frá upphafi til enda. 

 

Ég vill þakka öllum sem tóku þátt í rannsókninni en það var starfsfólk á fjórum 

ónefndum stofnunum sem starfa innan heilbrigðisgeirans á Íslandi. Ég vil sérstaklega 

þakka viðmælendum mínum sem allir tóku vel í það að svara spurningum og miðla af 

reynslu sinni og þekkingu á málefninu sem ég tók fyrir í ritgerðinni.  

 

Síðast en ekki síst vill ég þakka vinum mínum og fjölskyldu og samnemendum mínum  

fyrir stuðninginn og þolinmæðina síðustu mánuði sem fóru í undirbúning og skrif 

þessarar ritgerðar. Ég vill sérstaklega þakka dætrum mínum fyrir að vera til og vera mér 

hvatning í gegnum lífið.  
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Inngangur  

 

Hvert skjal sem verður til er ákveðin heimild um vinnslu eða sögu stofnunar eða 

einstaklings. Varðveisla skjala og vinna með skjöl eru mikilvægur hluti af sögu Íslensku 

þjóðarinnar. Heilbrigðisgögn og gögn sem að innihalda persónugreinanlegar upplýsingar 

eru taldar vera með viðkvæmustu gögnum sem stofnanir vinna með. 

Heilbrigðisstofnanir á Íslandi verða að vinna með þessi gögn af mikilli alúð og með það 

að markmiði að þessi gögn séu vernduð og óaðgengileg fyrir þá sem málið ekki varðar. 

Lög og reglugerðir eru undirstaða þess að vinnsla við persónugreinanleg gögn getur farið 

fram. Stofnanir og vinnsluaðilar sem vinna með persónugreinanleg gögn verða að hafa 

til staðar ákveðinn ramma sem heldur utan um persónugreinanleg gögn sem verða til.  

Þegar ég útskrifaðist úr B.A námi við Háskóla Íslands árið 2014 þá blundaði alltaf í mér 

að halda áfram með þennan áhuga minn á skjalamálum. Árið 2018 skráði ég mig í 

diplómanám í upplýsingafræði við Háskóla Íslands og í kjölfarið  í meistaranám í 

upplýsingafræði. Rannsóknin mín er unnin undir leiðsögn Rögnu Kemp Haraldsdóttur, 

lektors. Hugmyndin að rannsókninni vakti áhuga minn strax í upphafi námsins í 

upplýsingafræði. Í samráði við leiðbeinanda var ákveðið að kanna hvernig stofnanir á 

Íslandi meðhöndla persónugreinanleg gögn sem þær vinna með hverju sinni. 

Rannsóknin samanstendur af níu viðtölum sem tekin voru við skjalastjóra, 

persónuverndarfulltrúa og/- eða starfsfólk sem vinnur með persónugreinanleg gögn hjá 

fjórum opinberum stofnunum. Þessar fjórar stofnanir vinna með heilbrigðisgögn sem 

eru talin vera með viðkvæmustu gögnum sem unnið er með. Skipulag ritgerðarinnar er 

eftirfarandi. Að inngangi loknum er fræðileg umfjöllun  sem er skipt niður í þrjá 

undirkafla með áherslu á skjalastjórn, persónuvernd og það lagaumhverfi sem hafa þarf 

í huga þegar unnið er með persónugreinanleg gögn. Því næst er fjallað um þá 

aðferðafræði sem valin var fyrir þessa rannsókn. Gert er grein fyrir tildrögum 

rannsóknarinnar, markmiðum hennar, rannsóknarspurningum, undirbúningi við 

rannsóknina, og framkvæmd hennar. Einnig er fjallað um þátttakendur í rannsókninni, 

gagnasöfnun og úrvinnslu við rannsóknina. í lok kaflans er fjallað um siðferðisleg 
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álitamál. Í kjölfarið verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og farið yfir 

helstu þemu sem komu fram við vinnslu þessarar rannsóknar. Umræður eru síðan settar 

fram þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru reifaðar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun. Í lok ritgerðar er samantekt á niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

1.Fræðileg umfjöllun. 

 

1. Skjalastjórnun 

Í þessum kafla verður fjallað um grunnhugtök sem viðkoma skjalastjórn; skjöl, lífstími 

skjals, skjalastjórn og skjalavistunaráætlun. Einnig verður fjallað um málalykil og 

afhendingarskyldu stofnana. Gerð verður grein fyrir þremur stöðlum sem viðkoma 

skjalastjórn og vinnslu með skjöl, einnig verður fjallað um skjalaflokkunarkerfi sem 

stofnanir nota við vinnslu persónugreinanlegra gagna.  

 

1.1 Skjöl  

Skjöl eru skilgreind sem „hvers konar gögn sem verða til á hvaða formi sem er og 

innihalda upplýsingar sem hafa borist eða orðið til við starfsemi á vegum stofnunar eða 

einstaklings“(Lög um opinber skjalasöfn nr. 77, 2014). Samkvæmt þessari skilgreiningu 

kemur fram að skjöl þurfa ekki að vera á pappírsformi til þess að vera skilgreind sem 

skjöl. Við skilgreiningu á skjölum er reynt að hafa hana sem víðasta til þess hún nái yfir 

allar þær aðferðir sem þróaðar hafa verið gegnum árin við skráningu á upplýsingum. 

Þær er hægt að finna í hvaða formi sem er og hvaða miðli sem er (Árni Jóhannsson, 

2013). Skjöl hafa þrjá einkennandi eiginleika. Þau hafa innihald ( e. content) sem þarf að 

vera tengt þeim lýsigögnum (e. metadata) sem þarf til þess að skjalfesta þau. Mynd (e. 

structure) skjals, form og tengsl milli þeirra þátta sem mynda skjalið, skjalið þarf að vera 

í sinni réttu mynd. Skjal á að endurspegla það sem það stendur fyrir. Skjal þarf að vera 

upprunalegt (e. authenticity) þannig að hægt sé að rekja uppruna þess. Skjöl þurfa að 

vera áreiðanleg (e. reliability) þannig að treysta megi á að innihald þess sé rétt. Skjölin 

þurfa að vera heil (e. integrity) þannig að þau séu fullgerð og óbreytt. Nýtanleg (e. 
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useability) skjöl þurfa að vera til staðar eða á stað þar sem að hægt er að nálgast þau og 

nýta áfram við vinnslu á upplýsingum (Jóhann V. Gíslason, 2014) . Skjöl sem 

ríkisstofnanir eða stjórnvöld mynda og hafa til meðferðar eru mikilvægar og einstakar 

heimildir um eðli og starfsemi stjórnvalda. Skjölin eru þó ekki einungis hjálpartæki 

stjórnsýslunnar, því þau gera stjórnvöldum og almenningi kleift að grandskoða 

starfsemina og þær ákvarðanir sem teknar eru af stjórnendum hjá opinberum 

stofnunum (Árni Jóhannesson, 2013). 

 

 

1.2 Lífstími skjals 
 

Hugtakið lífshlaup skjals gengur út á það að skjöl eru eins og lífverur sem ganga í 

gegnum ákveðin stig á lífsleiðinni. Lífstíma skjala má líkja við hringrás lífsins. Þetta 

hugtak kom fyrst til sögunnar í Bandaríkjunum á seinni hluta 20. aldar (Saffady, 2016). 

Fram að því hafði ekki verið litið á skjöl sem eitthvað sem þyrfti að stýra (Lára Rut 

Jóhannsdóttir, 2019). Skjöl birtast ekki af sjálfu sér heldur þarf einhver að búa skjölin til. 

Lífshlaupið hjá skjalinu hefst á því að starfsmaður innan skipulagsheildar býr það til eða 

það kemur til starfsmanns og skjalinu er dreift og komið í notkun. Með því að dreifa 

skjalinu og koma því í notkun kemst skjalið á svokallað virkt skeið, en með því er átt við 

að það sé í reglulegri notkun. Eftir því sem lengra líður frá gerð skjalsins minnkar þörfin 

fyrir það innan skipulagsheildarinnar og færist það þá yfir á næsta skeið sem er kallað 

hálfvirkt eða óvirkt skeið. Núna þegar að allar stofnanir hafa minnkað pappírsnotkun 

umtalsvert er mikilvægt að skjöl séu vistuð áður en skjalið endar  lífshlaup sitt við 

eyðingu eða það er flutt í varanlega geymslu (Saffady, 2016). Skjölum er eytt eða komið í 

varanlega geymslu í samræmi við lög og reglur sem gilda um skipulagsheildir. Markmið 

með þeim reglum er að koma í veg fyrir að skjöl glatist eða séu send í eyðingu án þess 

að það sé tímabært. Skjöl sem verða til hjá stofnunum eru mikilvægar heimildir um eðli 

og starfsemi þeirra stofnana sem um ræðir (naa.gov.au, e.d). Nú á tímum 

tæknivæðingar er mikilvægt að hafa í huga að ákveðin breyting hefur átt  sér stað í 

skjalastjórn þar sem að hún er að mestum ef ekki öllum hluta orðin rafræn. Skjalastjórn í 
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þessum rafræna heimi er aðeins öðruvísi þegar það viðkemur varanlegri geymslu því þá 

eru gögnin sett á diska eða drif og gögnin færð þannig í varanlega geymslu.  

 

Mynd 1 lífsferill skjals. 

 

 

1.3 Skjalastjórn 

 

Skjalastjórn (e. records management) er skilgreind sem „kerfisbundin stjórnun á skjölum 

frá því þau verða til í stofnun eða fyrirtæki eða berast að, og þar til þeim er eytt eða 

komið í varanlega geymslu“ (Eygló Hulda Valdimarsdóttir, 2017). Hugtakið skjalavarsla 

(e. archives administration) nær hins vegar, yfir stjórnun skjalasafna eða skjalastofnana 

sem hafa það verkefni að varðveita fyrst og fremst skjöl sem hafa varanlegt lagalegt og 

sögulegt gildi og felur það meðal annars í sér að meta varðveislugildi, frágang þeirra og 
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endurheimt ásamt því að sjá um heimildarvinnu, sýningu og útgáfu þeirra. Starfssvið 

skjalastjóra er að vinna við skjöl sem eru virk eða hálfvirk og eru enn nýtt í daglegum 

rekstri, flokkun þeirra og merkingu, dreifingu, vistun og endurheimt. Skjalstjórn kemur í 

veg fyrir að upplýsingar skipulagsheildarinnar glatist, upplýsingar sem geta skipt sköpum 

fyrir úrvinnslu mála sem koma inn á borð skipulagheildarinnar. Skjalastjórn er í raun og 

veru liður í upplýsingastjórnun (e. information management). Sem hluti af stjórnun 

stofnana lýtur skjalastjórnun að fimm hliðum upplýsingastjórnunar innan stofnunar.  

 Ákveða hversu lengi skráðar upplýsingar eigi að varðveita  

 Sjá til þess að farið sé eftir lögum og reglum sem lúta að skjalastjórnun 

 Stjórna óvirkum skjölum 

 Skipuleggja virk skjöl  

 halda utan um skjöl sem verða til innan stofnunarinnar 

  

(Saffady, 2016).

  

 

 

Skjalastjórn er hluti af starfsemi stofnana og þjónar þeim tilgangi að stofnanir geta með 

öruggum hætti haldið utan um skjöl sem verða til innan stofnunarinnar eða berast 

henni. Með því að halda utan um skjölin er stofnunin að varðveita sögu og upplýsingar 

fyrir síðari tíma. Upplýsingaöryggi og neyðaráætlun eru mikilvægur hluti skjalastjórnar 

(Hulda Bjarnadóttir, 2017). Hluti af skjalastjórn innan stofnunar er að tryggja að 

aðgangstýringar séu í lagi og farið sé eftir lögum og reglum í tengslum við skjalastjórn 

(Þjóðskjalasafn Íslands, 2020). 

 

  

 

1.4 Skjalavistunaráætlun  

 

Skjalavistunaráætlun er grundvallarstjórntæki í skjalasafni stofnunar (Þjóðskjalasafn 

Íslands, 2018). Skjalavistunaráætlun inniheldur upplýsingar um myndun, varðveislu og 

aðgengi að öllum skjalaflokkum sem verða til í starfsemi stofnunar. Í áætluninni 
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myndast yfirlit yfir hvern skjalaflokk sem verður til innan stofnunarinnar, skjöl sem 

mynda hann og um meðferð og frágang skjalanna. Skjalavistunaráætlun er því yfirlit  yfir 

myndun, aðgengi og varðveislu allra skjalaflokka sem verða til í starfsemi stofnunar. 

Tilgangurinn með því að halda utan um þessi skjöl í ákveðnu kerfi er að hafa yfirsýn yfir 

starfsemi stofnunarinnar. Ávinningur af því að hafa virka og góða skjalavistunaráætlun 

er meðal annars að halda utan um skjöl sem eru varðveitt og að þau séu geymd á 

skipulagðan og öruggan hátt (Þjóðskjalasafn Íslands, 2018). Skjöl sem eru í daglegri 

notkun séu til staðar og skjöl sem eru ekki í daglegri notkun séu færð til geymslu. Einnig 

að skjölum sem má grisja sé eytt reglulega, sem kemur í veg fyrir uppsöfnun á skjölum 

sem eru óþörf (Þjóðskjalasafn Íslands, 2020). Skjalavistunaráætlun veitir yfirsýn yfir 

skjalasafnið og þarf hún að innihalda ákveðin efnisatriði sem veita ákveðnar upplýsingar 

um hvern og einn skjalaflokk. Í reglum um skjalvistunaráætlanir afhendingarskyldra aðila 

kemur fram að áætlunin þarf að innihalda ákveðin efnisatriði til þess að geta verið 

samþykkt af Þjóðskjalasafni Íslands (Þjóðskjalasafn Íslands, 2018). Við vinnslu 

skjalavistunaráætlunar er nauðsynlegt að hafa þekkingu á starfsemi stofnunarinnar og 

þeim lögum og reglum sem að stofnunin starfar eftir. Skjalavistunaráætlun á að geyma 

með vinnuleiðbeiningum með skjalasafni stofnunarinnar (Þjóðskjalasafn Íslands, 2018). 

Skjalavistunaráætlun verður að vera til staðar til þess að stofnunin fari eftir lögum og 

reglum sem Þjóðskjalasafn Íslands hefur sett.  

  

1.5 Málalykill 

 

Til þess að halda utan um skjöl sem verða til innan stofnunarinnar er stuðst við  

málalykil. Málalykill er skjalaflokkunarkerfi sem er notað til þess að tryggja að skjöl og 

málefni innan stofnunarinnar séu flokkuð á kerfisbundin hátt (Þjóðskjalasafn Íslands, 

2019). Málalykill er myndaður út frá þeim verkefnum sem að stofnunin sinnir hverju 

sinni.  

 Málalykill gildir fyrir skjöl í málasafni en nær ekki til annarra skjalaflokka í skjalasafni 

stofnunarinnar. Með málasafni er t.d. átt við erindi sem koma inn og útsend erindi frá 

stofnuninni. Einnig nær málalykillinn til minnisblaða og samskipta innan stofnunarinnar, 

t.d. samninga, greinargerða, skráðra símtala og skýrslna sem oft eru hluti af vinnslu 
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innan stofnunarinnar og varpa ljósi á mál sem eru í gangi. Málalykill er því undirstaða 

skráningar og frágangs á skjölum í málasafni viðkomandi stofnunar. Málalykill ásamt 

málaskrá eru verkfæri til þess að fá yfirlit yfir, vinna við og halda reiðu á málasafni 

viðkomandi stofnunar. 

  

  
 

 

1.6 Afhendingarskylda stofnana 

 

Stærstur hluti þeirra gagna sem koma til Þjóðskjalasafns Íslands eru skjalasöfn opinberra 

aðila. Lögbundin afhendingarskylda er á skjölum stofnana og embætta ríkis og 

sveitarfélaga. Afhendingarskyldir aðilar sem heyra undir stjórnsýslu ríkisins geta 

eingöngu afhent Þjóðskjalasafni Íslands skjöl sín til varðveislu eða héraðskjalasöfnum á 

þeim stöðum sem þau eru. Samkvæmt 15. gr. laga um opinber skjalasöfn skulu 

ofangreindir aðilar afhenda skjöl sín sem eru á pappír þegar þau eru orðin 30 ára gömul 

en skjöl á rafrænu formi eigi síðar en þegar þau hafa náð fimm ára aldri ef búið er að 

samþykkja af Þjóðskjalasafni Íslands rafræn skil (Lög um opinber skjalasöfn nr. 77, 2014). 

Við afhendingu á gögnum til Þjóðskjalasafns verður að koma fram hvernig gögnum er 

verið að skila til þeirra. Afhendingarskyldir aðilar eru samkvæmt lögum Embætti forseta 

Íslands, Landsréttur, dómstólar og allar stofnanir Íslands sem eru í 51 % eigu ríkisins (Lög 

um opinber skjalasöfn nr. 77, 2014). Er þeim gerð sú skylda að afhenda Þjóðskjalasafni 

Íslands eða héraðskjalasöfnum gögn sín til varðveislu samkvæmt lögum. Heilbrigðisgögn 

eða persónugreinanleg gögn hafa meiri takmarkanir og aðgangsstýringar heldur en 

önnur gögn sem skilað er til Þjóðskjalasafns Íslands (Lög um opinber skjalasöfn nr.77, 

2014). Ekki er veittur aðgangur að persónugreinanlegum gögnum fólks nema með  

tilskildu leyfi frá siðanefnd og þarf að sækja sérstaklega um það leyfi. 

Afhendingarskyldur aðili ber ábyrgð á afgreiðslu úr rafrænum gögnum þar til þau hafa 

náð 30 ára aldri (Þjóðskjalasafn Íslands, 2020). 
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1.7 Staðlar 

1.7.1 ÍST ISO 15489 

 

Staðallinn Upplýsingar og skjalfesting- skjalastjórn er alþjóðlegur staðall um upplýsingar, 

skjalfestingu og skjalastjórnun. Í staðlinum kemur fram að skjöl skuli endurspegla hverju 

var miðlað, hvaða aðgerð var framkvæmd eða hvað var ákveðið. Staðallinn tekur til 

skjalastjórnunar hjá opinberum aðilum jafnt sem einkaaðilum og reglur hans gilda hvort 

sem umfang starfseminnar er mikið eða lítið. Grundvallarreglur hans ná til allra skjala á 

hvaða formi sem er, rafrænu eða á pappír. Staðallinn veitir leiðbeiningar um ábyrgð 

skipulagsheildar á skjalastjórn sinni og styður gæðastarf og er leiðbeinandi um hönnun 

og innleiðingu skjalastjórnunarkerfis (Hulda Oddsdóttir, 2018). Er þar jafnt átt við 

stjórnendur skipulagsheilda, skjalastjórnendur sem og alla sem mynda og varðveita 

gögn. Staðallinn skilgreinir skjöl (e. records) sem upplýsingar sem orðið hafa til, verið 

mótteknar og er viðhaldið til sönnunar af skipulagsheild eða einstaklingum vegna 

lagaskyldu eða í viðskiptalegum tilgangi. Heimild (e. document) er hins vegar skjalfestar 

upplýsingar sem líta má á sem heild. Skjalastjórn (e. records management) er loks það 

svið stjórnunar sem ber ábyrgð á hagkvæmri og kerfisbundinni stjórn á myndun, 

móttöku, verðveislu, notkun og ráðstöfun skjala (Staðlaráð Íslands, 2016). 

1.7.2 ÍST ISO/IEC 27001 

 

Hér er um að ræða alþjóðlegan staðal um upplýsingaöryggi sem gerir kröfur um 

innleiðingu og starfsemi stjórnkerfa upplýsingaöryggis. Staðlinum er ætlað að tryggja 

öryggisstýringar og verndun upplýsinga. Í honum má finna kröfur um innleiðingu á 

kerfum, rekstur þess og vöktun (Staðlaráð Íslands, 2016). Í staðlinum má finna 

skilgreiningar á hugtökum: Upplýsingaöryggi (e. information security): Varðveisla 

leyndar, réttleika og tiltækileika upplýsinga; það getur auk þess falið í sér aðra eiginleika, 

svo sem ósvikni, ábyrgð, óhrekjanleika og áreiðanleika (Hulda Bjarnadóttir,2017).Leynd 

(e. confidentiality): Sá eiginleiki að upplýsingar eru ekki hafðar tiltækar né opinskáar 

einstaklingum, einingum eða ferlum sem ekki hafa heimild. Réttleiki (e. integrity): Varsla 

á nákvæmni og heilleika eigna. Tiltækileiki (e. availability): Sá eiginleiki að vera 

aðgengilegur og nothæfur þegar þess er krafist af eigendum sem til þess hefur heimild. 
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Markmið staðalsins er  upplýsingaöryggi, og er skilgreint með  þremur þáttum: Með 

leynd er reynt að fyrirbyggja ótímabæra birtingu upplýsinga, hvort sem er af ásettu ráði 

eða af slysni. Með réttleika er reynt að fyrirbyggja óheimilaðar breytingar á gögnunum 

og með tiltækileika er reynt að tryggja að upplýsingar séu aðgengilegar þegar þeirra er 

þörf hverju sinni (Staðlaráð Íslands, 2016). 

 

1.7.3 ISO 29100 

ISO 29100 er alþjóðlegur staðall sem lýtur að persónuvernd og verndun 

persónugreinanlegra gagna. Hann er notaður sem skýring á ýmsum skilmálum varðandi 

persónuvernd frekar en að hann sé notaður sem alhliða rammi. Hann er notaður til þess 

að hjálpa stofnunum til að búa til persónuverndarstefnu sína og áætlanir um 

gagnaupplýsingar sínar. Staðallinn skilgreinir hvernig upplýsingar verða til sem hægt er 

að bera kennsl einstakling beint eða óbeint með gögnum um þann einstakling. Einnig ef 

að persónugreinanleg gögn geta tengst einstaklingi með netföngum, landfræðileg 

staðsetningar eða símanúmerum til þess að persónugreina einstaklinginn. Loks tekur 

staðallinn til þess að persónugreinanleg gögn eru þau sem hægt er að safna saman með 

því að nota samfélagsmiðla, eða aðra miðla sem hægt er að persónugreina gögn 

(ISO.org, e.d).  

 

 

1.8 Skjalaflokkunarkerfi  

 

Hugbúnaðarframleiðandi er sá aðili sem selur eða þróar rafræn skjalavistunarkerfi. 

Hlutverk framleiðandans er oft að sjá um sölu og uppsetningu rafrænna kerfa til 

afhendingarskyldra aðila. Í þessum hugbúnaðarkerfum er sett upp leitaraðferð til þess 

að auðvelda skráningu á skjölum og leit að skjölum sem tengjast efnislega saman (Kristín 

Guðmundsdóttir, 2016). Í rafrænu dagbókarkerfi eða rafrænu mála- og skjalavörslukerfi 

er leitaraðferðin byggð á skráningarhluta og skráningaraðferð. Í skráningarhluta eru 

skráðar upplýsingar um stök skjöl og stök mál, þar með talin tengsl einstakra skjala við 

hvert mál og skráningaraðferð. Skráningaraðferð er notuð til þess að tryggja rétt 

samhengi upplýsinga, þannig að skjöl sem varða sams konar mál og lýsa sams konar máli 
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liggi saman og finnist á sama stað. Málalykill er t.d. sú skráningaraðferð sem gerð er 

krafa um að afhendingarskyldir aðilar noti til þess að raða skjölum í málasafni (Kristín 

Guðmundsdóttir, 2016).  

 

2.Persónuvernd  

 

Í þessum kafla verður fjallað um persónuvernd, verndun persónuupplýsinga, vinnslu við 

persónuupplýsingar, vinnsluskrá og hvað hún inniheldur og hvers vegna hún er mikilvæg 

fyrir stofnanirnar. Þá verður einnig fjallað um ópersónugreinanleg gögn og 

persónugreinanleg gögn og hvað þarf til þess að vera persónugreinanlegur einstaklingur.  

 

2.1 Verndun persónuupplýsinga 

 

Verndun á persónuupplýsingum eru mikilvægustu réttindi sem einstaklingur á. Í flestum 

ef ekki öllum löndum í heiminum er hægt að finna ákvæði um réttindi einstaklinga, svo 

að hægt sé að tryggja verndun á persónuupplýsingum með þeim hætti að farið sé með 

þær upplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið um friðhelgi einkalífsins (Lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 2018). Allir eiga rétt á því að 

persónuupplýsingar þeirra njóti verndar. Vinna með slíkar upplýsingar skal vera með 

sanngjörnum hætti. Einstaklingurinn hefur rétt á því að hafa aðgang að upplýsingum 

sem hafa verið teknar saman um hann. Aðilar sem safna saman gögnum um einstaklinga 

og vinna með þær upplýsingar verða að gera það með yfirlýstum tilgangi og þarfnast sú 

vinna samþykkis einstaklingsins sem að gögnin lúta að (Lög um vinnslu 

persónuupplýsingar í löggæslutilgangi nr. 75, 2019). Í alþjóðlegum og íslenskum 

réttarreglum er gengið út frá því að persónuupplýsingar séu grundvallaréttindi og þáttur 

í friðhelgi einkalífsins (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90, 2018). 

Á Íslandi eru persónuleg réttindi kölluð mannhelgi. Skilgreining á mannhelgi vísar í það 

sem er manninum heilagt og dýrmætt og má því ætla að friðhelgi einkalífsins sé 

mannhelgi þess einstaklings (Ólafur Þór Gunnarsson, 2019). Í reglugerðum sem hafa 
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verið samþykktar á Íslandi er aukinn réttur sem lýtur að einstaklingnum eins og til 

dæmis rétturinn til þess að gleymast (Persónuvernd, 2018a). Í reglugerð frá 

Evrópusambandinu (2016/679) er lagt til að auka réttarvernd einstaklingsins þegar lýtur 

að meðferð persónuupplýsinga. Í þeirri reglugerð er einnig reynt að samræma löggjöfina 

þeim lögum sem ríkja í aðildarríkjum sambandsins. Meginreglur sem eru notaðar við 

vinnslu á persónugreinanlegum gögnum eru sanngirnisreglan, tilgangsreglan, 

hlutfallsreglan, áreiðanleikareglan og persónugreiningarreglan (Olga Margrét Cilia, 

2018). Með því að taka í notkun Evrópusambandsreglugerðina bættust við öryggisreglan 

og ábyrgðarskylda. Sanngirnisreglan segir til um að vinna eigi með persónuupplýsingar 

með lögmætum, sanngjörnum og gangsæjum hætti gagnvart einstaklingnum. Í þessari 

reglu kemur fram að vinnslan skuli vera sanngjörn, málefnaleg, lögmæt og í samræmi 

við vandaða vinnsluhætti (Vigdís Sigríður Jóhannsdóttir, 2019). Tilgangsreglan segir til 

um að einungis skuli afla persónuupplýsinga í skýrum, yfirlýstum og málefnalegum 

tilgangi. Í þessari reglu kemur fram að vinnsla við persónuupplýsingar er ekki lögmæt ef 

einstaklingurinn sem um ræðir veitir ekki samþykki (Steinlaug Högnadóttir, 2015). 

Hlutfallsreglan lýtur að því hvernig skal haga vinnslu við upplýsingar í réttu hlutfalli við 

markmið vinnslunnar. Samkvæmt henni má ekki vinna við persónuupplýsingar nema 

það sé nauðsynlegt og er í samræmi við tilgang vinnslunnar (Lög um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90, 2018). Áreiðanleikareglan felur í sér að vinnsla við 

persónuupplýsingar skuli ávallt gæta þess að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir 

þörfum. Auk þess að þær séu réttar og endurspegli þann veruleika sem verið er að lýsa 

(Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90, 2018). 

 

 

2.2 Vinnsla við persónuupplýsingar  

 

Til þess að vinnsla við persónuupplýsingar geti átt sér stað þarf að sækja um leyfi til 

Persónuverndar. Persónuvernd úrskurðar hvort að upplýsingarnar séu í samræmi við 

skilningi laga um persónuvernd. Lögin kveða á um hvort unnið er með 

persónugreinanlegar upplýsingar um einstaklinginn. Samkvæmt lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga frá árinu 2018 er kveðið á um að 

samkeyrsla á skrám sem verða til og geyma persónugreinanlegar upplýsingar sé ekki 
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leyfileg nema með leyfisveitingu Persónuverndar sem fer yfir mál sem koma upp. 

Vinnsla við persónuupplýsingar er ekki háð heimild Persónuverndar ef upplýst samþykki 

einstaklingsins liggur fyrir við vinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90, 2018). Persónuupplýsingar teljast þær upplýsingar þar 

sem hægt er að bera kennsl á einstaklinginn með einhverjum hætti. Allar stofnanir sem 

vinna með persónugreinanleg gögn þurfa að fá leyfi frá Persónuvernd til þess að geta 

unnið með þessar upplýsingar. Stofnanir þurfa að hafa aðgangstýringar í lagi og virkar til 

þess að takmarka aðgang að þessum gögnum.  

 

 

 

 2.3 Vinnsluskrá  

 

Aðilar sem vinna með persónuupplýsingar hafa þá skyldu að halda utan um starfsemi 

sína með vinnsluskrá. Vinnsluskrá er hluti af vinnuferli sem ábyrgðaraðilar sinna hverju 

sinni. Ábyrgðaraðili er sá sem ber ábyrgð á skjalamálum stofnunarinnar. Vinnsluskráin 

inniheldur skráningu á starfsemi stofnunarinnar og eining lýsir hún  aðgengi að skrám 

stofnunarinnar. Þær stofnanir sem hafa færri en 250 starfsmenn þurfa ekki að hafa 

vinnsluskrár en það er sjaldgæft að þær stofnanir fái undanþágu frá því að halda 

vinnsluskrá. Þær stofnanir sem hafa 250 starfsmenn eða fleiri verða að hafa vinnsluskrá. 

Vinnsluskrá er gagnleg þeim stofnunum sem hafa hana. Vinnsluskrá er yfirlit yfir 

starfsemi stofnunarinnar og gefur stofnunninni utan umhald yfir persónuupplýsingar 

sem hún er að vinna með. Vinnsluskráin inniheldur nafn og samskipti ábyrgðaraðila, 

fulltrúa ábyrgðaraðila og persónufulltrúa sem vinna hjá stofnuninni, tilgang vinnsluskrár, 

lýsingu á flokkum persónuupplýsinga og hvort að persónuupplýsingarnar þurfa að skipta 

um hendur eftir því sem að unnið er með þær. Sérhver stofnun sem vinnur með 

persónuupplýsingar sem vinnsluaðilar koma að þurfa að gera sér vinnslusamning við 

þann aðila. Persónuvernd hefur gefið út leiðbeiningar um hvernig vinnsluskrá er útbúin 

til viðmiðunar fyrir ábyrgðaraðila og vinnsluaðila til þess að stofnanir og vinnsluaðilar 

sem tengjast þeim geta fengið yfirsýn (Persónuvernd, 2018b). Einstaklingur telst 

persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með 
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tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu, staðsetningargögn, netauðkenni eða einn eða 

fleiri þætti sem einkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, erfðafræðilegu, andlegu, 

efnalegu, menningarlegu eða félagslegu tilliti. Upplýsingar eru persónugreindar ef þær 

eru merktar með auðkenni hins skráða en persónugreinanlegar ef unnt er að rekja þær 

til hins skráða (Lög um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi nr. 75, 2019). Með 

hinum skráða er hér átt við þann einstakling sem upplýsingarnar varða hverju sinni. 

  
 

2.4 Ópersónugreinanleg gögn  

 

Nafnlaus gögn eru andstæða persónuupplýsinga og vísa til þess að upplýsingar tengjast 

ekki greindum eða auðkenndum einstaklingi eða persónugögn eru gerð nafnlaus á þann 

hátt að einstaklingurinn er ekki greinalegur með nokkrum hætti (Lög um persónuvernd 

og vinnslu persónupplýsinga, nr. 90, 2018). Vinnslan við þessi gögn þarfnast ekki 

persónuverndar vegna þess að ekki er hægt að rekja þau til einstaklings. 

Hugmyndafræðin að baki þessu er sú að einstaklingur teljist ekki persónugreinanlegur 

nema verja þurfi verulegum tíma og mannafla til þess að persónugreina hann. Til þess 

að tryggja að upplýsingar séu ópersónugreinanlegar og tryggja að þær séu verndaðar er 

hægt að aftengja persónuupplýsingar og persónuauðkenni eða dulkóðað þessar 

upplýsingar. Munurinn á því að dulkóða og aftengja þessar upplýsingar felst í því að 

þegar persónuupplýsingar eru dulkóðaðar fær viðkomandi einstaklingur nýtt og tilbúið 

skráningar- eða persónuauðkenni (Tómas Kristjánsson, 2021)  

  

 

 
 

 

2.5 Persónugreinanleg gögn   

 

Persónugreinanleg gögn eru þær upplýsingar sem rekja má beint eða óbeint til 

einstaklings. Persónugreinanleg gögn teljast þau gögn sem varða einkalíf fólks, heilsu 

þeirra og fjármál. Einstaklingur telst vera persónugreinanlegur ef að verja þarf miklum 
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tíma og fyrirhöfn til þess að nafngreina eða finna upplýsingar um einstaklinginn (Björk 

Hólm Þorsteinsdóttir, 2018). Það á einnig við ef dulkóðunarlykilll er notaður til að finna 

upplýsingar um einstaklinginn. Upplýsingar geta verið persónugreinanlegar óháð því á 

hvaða sniði, miðli eða formi þær eru (Purtova, 2018). Persónugreiningarregluna setti 

Evrópusambandið á með því að samþykkja ný persónuverndarlög árið 2016. Sem að 

Alþingi samþykkti síðan árið 2018. Reglan felur í sér að upplýsingarnar sem eru 

varðveittar þannig að ekki sé unnt að bera kennsl á hinn skráða lengur en þörf krefur 

miðað við upphaflegan tilgang vinnslunnar. Markmiðið með þessari reglu er að hindra 

að persónugreinanleg gögn safnist upp hjá þeim sem eru að vinna með þau hverju sinni 

en það getur leitt af sér ákveðna áhættu sem lýtur að friðhelgi einkalífs einstaklingsins 

(Bergþóra friðriksdóttir, 2020). Öryggisreglan (2016/679) á síðan að tryggja að 

viðeigandi öryggis sé gætt við vinnslu persónuupplýsinga og að trúnaðar sé gætt. Leiðir 

til að tryggja öryggi gætu til dæmis falist í því að ábyrgðaraðili feli aðeins vinnsluaðilum 

að vinna með persónuupplýsingar sem geta veitt fullnægjandi tryggingar fyrir því að 

upplýsingarnar sem unnið er með séu tryggðar (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga, nr. 90, 2018).  Auk þess ættu ábyrgðar- og vinnsluaðilar að meta þá 

áhættu sem fylgir vinnslu hverju sinni og grípa til ráðstafana til að draga úr slíkri áhættu, 

til dæmis með því að hafa upplýsingar dulkóðaðar. Auk þess eru í 

Evrópusambandsreglugerðinni (2016/679) að finna leiðbeiningar um hvernig bregðast 

eigi við öryggisbroti. Það sem grundvallarreglan á að tryggja er að ábyrgðaraðilum verði 

gert skylt að ganga úr skugga um að öllum hlutum persónuverndarlöggjafarinnar sé 

fylgt. Þar sem það hefur verið mikill vöxtur í söfnun persónuupplýsinga hefur áhætta á 

öryggisbrotum aukist. Þess vegna er mikilvægt að lögð verði áhersla á þessa mikilvægu 

skyldu ábyrgðaraðila. Auk þess eru persónugreinanlegar upplýsingar orðnar verðmætari 

og því mikilvægara að vernda þær (Persónuvernd, 2018c). Þessu tengt þá geta 

öryggisbrot leitt af sér að viðkvæmar persónuupplýsingar verði gerðar opinberar, til 

dæmis ef brot verða í kerfum tengdum heilbrigðisstofnunum eða stjórnsýslu. Með því 

að innleiða ábyrgðarskylduna sem grundvallarreglu er unnt að tryggja aukið öryggi 

persónuupplýsinga. Ábyrgðarskyldan á að hvetja ábyrgðaraðila til þess að setja upp 

viðeigandi reglur og tæki til að tryggja nægilega vernd persónuupplýsinga. Gagnsæi er 

nátengt sanngirnisreglunni og felur í sér að ábyrgðar- og vinnsluaðilar séu skýrir og 

heiðarlegir gagnvart einstaklingum þegar vinnsla hefst og upplýsi af hverju verið sé að 

https://scholar.google.com/citations?user=5jYDojEAAAAJ&hl=en&oi=sra
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vinna með persónuupplýsingar hins skráða. Gagnsæi er alltaf mikilvægt en sér í lagi 

þegar einstaklingar hafa val um hvort að ábyrgðaraðilar fái leyfi til að vinna með 

persónuupplýsingar þeirra eður ei. Ef einstaklingar fá skýrar upplýsingar við upphaf 

samkomulags um hvernig og af hverju persónuupplýsingar þeirra verða nýttar geta þeir 

tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir leyfi vinnsluna eða fái tækifæri til að semja um 

ætlaða notkun upplýsinganna (Purtova, 2018). Nánar verður farið í lagalega umgjörð 

persónuupplýsinga í næsta kafla.  

  

3. Lög   

Hér verður fjallað um persónuverndarreglugerð (e. GDPR) í Evrópu. Einnig verður farið 

yfir íslensk persónuverndarlög og sögu þeirra og nýju persónuverndarlögin frá 2018. 

Fjallað verður um hin ýmsu lög sem viðkoma vinnslu með persónugreinanleg gögn, lög 

um sjúkraskár(55/2009), lög um opinber skjalasöfn( 77/2014) og lög um réttindi og 

skyldur  opinberra starfsmanna (70/1996). 

 

 

3.1  Persónuverndarlög í Evrópu 

 

Frá upphafi hefur Evrópusambandið verið leiðandi í málefnum sem varða réttinn til 

einkalífs og eigin ákvarðana (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90, 

2018). Samkvæmt lögum sem voru sett af Evrópusambandinu árið 1981 um 

gagnasöfnun kemur fram að þeir sem safna saman gögnum verða að virða einkalíf þeirra 

sem gögnin snúa að. Eru þessi lög talin vera grunnurinn að þeim persónuverndarlögum 

sem eru í gildi núna (Árni Jökull Þorsteinson, 2020). Núverandi stefna 

Evrópusambandsins í persónuverndarmálum felst í meginreglum sem lúta að 

sanngjarnri upplýsingaöflun í tilteknum tilgangi, nákvæmni og geymsluaðgengi að þeim 

málum sem unnið er að. Reglugerð Evrópusambandsins frá árinu 2018  um vernd 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og frjálsa miðlun þessara 

upplýsinga tóku gildi sem lög árið 2018 (Persónuvernd, 2018c). Í þeim lögum er 

https://scholar.google.com/citations?user=5jYDojEAAAAJ&hl=en&oi=sra
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ábyrgðaraðili skilgreindur sem sá aðili sem hefur ákvörðunarvald um tilgang og aðferðir 

sem snúa að vinnslu við persónuupplýsinga (Erla Dögg Jónsdóttir, 2019). Ábyrgðaraðili 

þarf að gæta þess að farið sé eftir persónuverndarlöggjöf sem er í gildi hverju sinni. Með 

tækninýjungum og tilkomu internetsins hefur staða einstaklingsins og persónuverndar 

breyst að því leiti að einstaklingurinn hefur núna meira um það að segja hvaða 

persónuupplýsingar eru til um hann en áður (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90, 2018). Hugtakið persónuvernd er skilgreint mjög vítt í lögum 

og reglugerðum frá Evrópusambandinu og lýtur að hverskonar meðferð á 

persónuupplýsingum. Persónuupplýsingar eru skilgreindar sem upplýsingar um 

persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling (Persónuvernd, 2018c). Til 

viðkvæmra upplýsinga eru taldar þær upplýsingar sem eru nánar persónu manna og 

sem eru í eðli sínu sérlega viðkvæmar hvað varðar grundvallarréttindi og mannfrelsi. 

Þær njóta sérstakrar verndar þar sem vinnsla þeirra gæti haft í för með sér umtalsverða 

áhættu fyrir réttindi og frelsi hins skráða. Til viðkvæmra persónuupplýsinga teljast til 

dæmis upplýsingar um kynþátt, kynhneigð, þjóðerni, stjórnmálaskoðanir og svo 

framvegis. Einnig hefur Evrópusambandið gefið út vinnuskjal er varðar 

heilsufarskráningu og verndun persónuupplýsinga um heilsufar. Heilsufarsupplýsingar 

eru taldar vera viðkvæmur flokkur vegna persónuverndar (Erla Dögg Jónsdóttir, 2019). 

Heilsufarupplýsingar og þess háttar viðkvæmar persónuupplýsingar verða að vera 

sérstaklega verndaðar vegna innihalds þeirra upplýsinga sem unnið er með. 

 

 

 

 

3.2  Saga íslenskra persónuverndarlaga 

 

Fyrstu lögin sem voru sett á Íslandi sem lúta að verndun einstaklinga vegna skráningar 

þeirra á upplýsingum um einkalíf þeirra voru lög um kerfisbundna skráningu á 

upplýsingum frá árinu 1981(Kerfisbundin skráning á upplýsingum, 1985). Þessi lög voru 

felld úr gildi árið 1985 þegar þau voru uppfærð. Árið 1989 kom til sögunnar tilskipun frá 

Evrópusambandinu og var því ákveðið að endurskoða þessi lög. Lögin voru endurskoðuð 

en þá þurfti að gera miklar breytingar vegna þess hversu tölvutæknin hafði þróast á 
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þessum árum og hvernig hún ætti eftir að þróast áfram (Lög um skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 121, 1989). Næstu lög sem voru samþykkt og tóku gildi í þessum 

málaflokki sem persónuvernd er voru sett árið 2000. Í þeim lögum kemur fram að 

markmið þeirra sé að farið sé með persónuupplýsinga í samræmi við 

grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77, 2000).  

 

3.2.1 Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga frá 2018 

 

Nýju persónuverndarlögin sem eru byggð á þeim persónuverndarlögum sem koma frá 

Evrópusambandinu voru lögfest á Íslandi af Alþingi árið 2018 og tóku gildi 15. Júlí sama 

ár. Lúta þau að vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuverndarupplýsinga og 

frjálsa miðlun þeirra upplýsinga.  Í 3. gr.2. tl. laganna kemur fram hvaða 

persónuupplýsingar einstaklingsins er verið að vernda. Einstaklingur telst vera 

persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann beint eða óbeint, með tilvísun í 

auðkenni eins og nafn, kennitölu, staðsetningu, netauðkenni á einn eða annan hátt eða 

að það sé hægt að greina hann eftir líkamlegum, lífseðlisfræðilegum, erfðafræðilegum, 

andlegum, efnalegum, menningarlegum eða félagslegum einkennum. Í  3. gr. 3 tl. a lið 

eru skilgreindar viðkvæmar upplýsingar sem hægt er að bera kennsl á einstaklinginn út 

frá ef ekki er þess gætt að vernda þessar upplýsingar. Persónugreinanlegar upplýsingar 

eru þær  sem lúta að kynþætti, uppruna, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum eða aðild 

að stéttarfélagi.  Í b, c. og d. liðar 3. gr. 3. tl eru skilgreindar heilsufarsupplýsingar, ná yfir  

persónuupplýsingar sem varða líkamlegt eða andlegt heilbrigði einstaklings, þar með 

talið heilbrigðisþjónustu sem viðkomandi hefur fengið, sem og upplýsingar um lyfja-, 

áfengis- og vímuefnanotkun, upplýsingar um kynlíf og kynhneigð. Erfðafræðilegar 

upplýsingar, s.s. arfgenga eða áunna erfðaeiginleika einstaklings, sem og 

lífkennaupplýsingar eru aftur á móti, persónuupplýsingar sem fást með sérstakri 

tæknivinnslu og tengjast líkamlegum, lífeðlisfræðilegum eða atferlisfræðilegum 

eiginleikum einstaklings. Slíkar upplýsingar gera kleift að greina eða staðfesta deili á 

einstaklingi með ótvíræðum hætti, svo sem andlitsmyndir eða gögn um fingraför, enda 

sé unnið með upplýsingarnar í því skyni að persónugreina einstakling með einkvæmum 
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hætti. Vinnsla við þessar persónuupplýsingar, hvort sem að hún er sjálfvirk í tölvu eða 

handvirk og lýtur að söfnun, skráningu, flokkun, varðveislu og dreifingu á þessum 

persónuupplýsingum, er bönnuð nema sótt sé sérstaklega um leyfi til persónuverndar. 

Ábyrgðaraðili innan stofnunar ákveður hvernig upplýsingar skulu notaðar eða geymdar 

samkvæmt lögum og reglum. Vinnsluaðili er einstaklingur eða lögaðili sem vinnur með 

persónuupplýsingar á vegum þess ábyrgðaraðila sem lætur hann hafa umsjón með 

persónuupplýsingum. Einstaklingar þurfa að veita samþykki sitt við vinnslu 

persónuupplýsinga um þá. Þegar unnið er með persónuupplýsingar skal hafa í huga að 

það sé gert með lögmætum, sanngjörnum og gangsæjum hætti gagnvart þeim sem 

upplýsingarnar varðar. Vinnsla við persónuupplýsingar verður að vera varðveitt í því 

formi og á þeim miðlum þar sem ekki er hægt að bera kennsl á viðkomandi einstakling. 

Vinnsla við persónuupplýsingar má ekki fara gegn  hagsmunum eða 

grundvallarréttindum einstaklingsins. Þegar einstaklingur veitir samþykki sitt við vinnslu 

á persónuupplýsingum á hann rétt á því að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er í 

ferlinu. Hinn skráði á rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er 

aflað hjá honum sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig 

samkvæmt fyrirmælum sem hann hefur veitt samþykki sitt fyrir. Samkvæmt 33. gr. laga 

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90 kemur fram að einstaklingurinn 

sem vinnsla persónuupplýsinga snýst um þarf að vita réttindi sín gagnvart þeim aðila 

sem fer með vinnslu þeirra (2018). 

 

 

 

 

3.4  Lög um sjúkraskrár (55/2009) 

 

Tilgangur og markmið laga um sjúkraskrá eru að hægt sé að veita sjúklingum bestu 

heilbrigðisþjónustu sem að kostur er hverju sinni og að tryggja vernd þessara gagna sem 

verða til við heilbrigðisþjónustu. Þessi lög gilda um heilbrigðisþjónustu sem veitt er á 

Íslandi (Lög um sjúkraskrár nr. 55, 2009) Í 2. gr. laga um sjúkraskrár kemur fram að 

mannhelgi og sjálfsákvörðunarréttur sjúklinga skuli virtur, og að þess sé gætt að 
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viðkvæmar persónuupplýsingar og sjúkraskrárupplýsingar eru trúnaðarmál. Í lögum um 

sjúkraskrár kemur fram að sjúklingurinn er notandi að þeirri þjónustu sem 

heilbrigðisyfirvöld veita. Með heilbrigðisþjónustu er átt við hverskonar heilsugæslu, 

lækningu, hjúkrun, almenna og sérhæfða sjúkrahúsþjónusta. Í 3. grein laga um 

sjúkraskrár eru eftirfarandi skilgreiningar: 

 Sjúkraskrárupplýsingar: Lýsing eða túlkun í rituðu máli, myndir, þ.m.t. 
röntgenmyndir, línurit og mynd- og hljóðupptökur sem innihalda upplýsingar er 
varða heilsufar sjúklings og meðferð hans hjá heilbrigðisstarfsmanni eða 
heilbrigðisstofnun og aðrar nauðsynlegar persónuupplýsingar.  

 Sjúkraskrá: Safn sjúkraskrárupplýsinga um sjúkling sem unnar eru í tengslum við 
meðferð eða fengnar annars staðar frá vegna meðferðar hans á 
heilbrigðisstofnun eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanns. 

  Rafrænt sjúkraskrárkerfi: Hugbúnaður sem notaður er til að stofna, varðveita og 
vinna með sjúkraskrár.  

 Samtenging sjúkraskrárkerfa: Þegar rafræn sjúkraskrárkerfi tveggja eða fleiri 
ábyrgðaraðila eru samtengd þannig að unnt er að miðla upplýsingum úr 
sjúkraskrám milli kerfanna.  

 Sameiginlegt sjúkraskrárkerfi: Rafrænt sjúkraskrárkerfi tveggja eða fleiri.  

 Ábyrgðaraðili sjúkraskráa: Heilbrigðisstofnun eða starfsstofa 
heilbrigðisstarfsmanna þar sem sjúkraskrár eru færðar. Hafi sjúkraskrárkerfi 
heilbrigðisstofnana eða starfsstofa heilbrigðisstarfsmanna, tveggja eða fleiri, 
verið sameinuð, sbr. VI. kafla laga um sjúkraskrár, telst ábyrgðaraðili sjúkraskráa 
í kerfinu sá aðili sem heilbrigðisstofnanir og starfsstofur heilbrigðisstarfsmanna 
sem aðild eiga að kerfinu hafa komið sér saman um. 

  Umsjónaraðili sjúkraskráa: Læknir, eða annar heilbrigðisstarfsmaður sé lækni 
ekki til að dreifa, sem ábyrgðaraðili hefur falið að hafa eftirlit með og sjá um að 
skráning og meðferð sjúkraskrárupplýsinga sé í samræmi við ákvæði laga 
þessara. 

(Lög um sjúkráskrár nr. 55, 2009) 

 

Heilbrigðisstarfsmaður sem starfar einn á stofu telst umsjónaraðili þeirra sjúkraskráa 

sem hann færir (Lög um sjúkraskrár nr. 55, 2009). Þeim heilbrigðisstarfsmönnum sem 

vinna með sjúklinga ber skylda til þess að færa inn í sjúkraskár upplýsingar um þann 

einstakling. Sá heilbrigðisstarfsmaður ber ábyrgð hverju sinni að færa inn í 

sjúkraskrá.  Einungis heilbrigðisstarfsmönnum og öðrum starfsmönnum og nemum í 
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starfsnámi í heilbrigðisvísindum sem undirgengist hafa sambærilega trúnaðar- og 

þagnarskyldu og heilbrigðisstarfsmenn er heimilt að færa sjúkraskrárupplýsingar í 

sjúkraskrá. Sjúkraskrárupplýsingar skulu færðar jafnóðum eða að jafnaði innan tuttugu 

og fjögurra stunda frá þeim tíma er þeirra var aflað. Færslu sjúkraskrárupplýsinga skal 

haga þannig að þær séu aðgengilegar og að ritað mál sé skýrt og skiljanlegt (Lög um 

sjúkraskrá nr. 55, 2009). Í lögum um sjúkraskrá, þriðja kafla um varðveislu sjúkraskráa, 

kemur fram að  sjúkraskrár skulu varðveittar með öruggum hætti þannig að 

sjúkraskrárupplýsingar glatist ekki og að þær séu aðgengilegar. Ábyrgðaraðili sjúkraskráa 

ber ábyrgð á því að varðveisla sjúkraskráa sé í samræmi við ákvæði laga þessara. Í fjórða 

kafla laga um sjúkrakrá (2009) kemur fram að aðgangur að sjúkraskrám er óheimill 

nema til hans standi lagaheimild samkvæmt ákvæðum laga þessara eða annarra laga 

öðrum lögum. Heilbrigðisstarfsmenn sem koma að meðferð sjúklings og þurfa á 

sjúkraskrárupplýsingum hans að halda vegna meðferðarinnar skulu hafa aðgang að 

sjúkraskrá sjúklingsins með þeim takmörkunum sem leiðir af ákvæðum laga þessara og 

reglum settum samkvæmt þeim. Umsjónaraðili sjúkraskráa getur veitt öðrum 

starfsmönnum og nemum í starfsnámi í heilbrigðisvísindum, sem undirgengist hafa 

sambærilega trúnaðar- og þagnarskyldu og heilbrigðisstarfsmenn og koma að meðferð 

sjúklings, heimild til aðgangs að sjúkraskrá hans að því marki sem nauðsynlegt er vegna 

starfa þeirra í þágu sjúklingsins. Aðgangur að sérstaklega viðkvæmum 

sjúkraskrárupplýsingum, þ.e. sjúkraskrárupplýsingum sem sjúklingurinn sjálfur telur að 

flokka beri sem slíkar, skal takmarkaður við heilbrigðisstarfsmenn sem nauðsynlega 

þurfa upplýsingarnar vegna meðferðar sjúklingsins. Skal aðgangur að sérstaklega 

viðkvæmum sjúkraskrárupplýsingum að jafnaði takmarkaður við þá 

heilbrigðisstarfsmenn sem starfa innan þeirrar einingar eða deildar heilbrigðisstofnunar 

eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanns þar sem meðferð er veitt. Aðgangur annarra 

heilbrigðisstarfsmanna að sérstaklega viðkvæmum sjúkraskrárupplýsingum er óheimill 

nema með samþykki sjúklings. Um trúnaðar- og þagnarskyldu starfsmanna í 

heilbrigðisþjónustu um persónulegar upplýsingar sem þeir komast að í starfi sínu, þar 

með talið sjúkraskrárupplýsingar, segir að  ákvæði laga um réttindi sjúklinga og eftir 

atvikum önnur lög sem við eiga (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74, 1997). Sjúklingur eða 

umboðsmaður hans getur lagt bann við því að tiltekinn starfsmaður eða starfsmenn, þar 

með talið nemar í starfsnámi, hafi aðgang að sjúkraskrá hans. Sé það hins vegar talið 
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nauðsynlegt vegna meðferðar sjúklings að hinir tilteknu starfsmenn eða nemar hafi 

aðgang að sjúkraskrá sjúklings skal upplýsa sjúkling um það og jafnframt að synjun um 

að heimila nauðsynlegan aðgang að sjúkraskránni geti jafngilt því, eftir atvikum, að 

sjúklingur hafni meðferð, sbr. lög um réttindi sjúklinga. 

Í 14 gr. laga um sjúkraskrá (2009) kemur fram að sjúklingur eða umboðsmaður hans á 

rétt á aðgangi að eigin sjúkraskrá í heild eða að hluta og að fá afhent afrit af henni ef 

þess er óskað. Beiðni þar að lútandi skal beint til umsjónaraðila sjúkraskrárinnar. 

Sé um að ræða sjúkraskrárupplýsingar sem hafðar eru eftir öðrum en sjúklingi sjálfum 

eða heilbrigðisstarfsmönnum skal leita samþykkis þess sem upplýsingarnar gaf áður en 

þær eru sýndar honum. Ef sá sem þannig hefur veitt upplýsingar um sjúkling er látinn 

eða horfinn eða neitar á óréttmætum grundvelli að veita samþykki sitt getur landlæknir 

ákveðið að sjúklingi eða umboðsmanni hans skuli veittur aðgangur að umræddum 

upplýsingum, í heild eða að hluta. Sjúklingur á rétt á því að fá upplýsingar frá 

umsjónaraðila sjúkraskrár um það hverjir hafi aflað upplýsinga úr sjúkraskrá hans, m.a. 

með samtengingu sjúkraskrárkerfa, hvar og hvenær upplýsinga var aflað og í hvaða 

tilgangi. Með tilliti til persónuverndarlaga mega umsjónaraðilar sjúkraskráa veita 

heilbrigðisstarfsmönnum annarra heilbrigðisstofnana, eða annarra starfsstofa tilgreindra 

heilbrigðisstarfsmanna sem ekki eiga aðild að kerfinu, beinan aðgang að sjúkraskrá með 

samtengingu rafrænna sjúkraskrárkerfa hafi sjúklingur ekki bannað slíkan aðgang (Lög 

um sjúkraskrár nr. 55, 2009). 

 

 

 

 

 

3.5 Lög um opinber skjalasöfn 

 

Markmið laga þessara er að tryggja myndun, vörslu og örugga meðferð opinberra skjala. 

Það er gert með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislu sögu íslensku 

þjóðarinnar að leiðarljósi. Opinber skjalasöfn teljast þau söfn sem safna og varðveita 

opinber gögn og eru þau Þjóðskjalasafn Íslands og héraðsskjalasöfn sem starfa á Íslandi. 
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Hlutverk þessara opinberu skjalasafna er að taka við og innheimta skjöl og varðveita þau 

og önnur gögn sem koma frá þeim aðilum sem eru afhendingarskyldir, en það eru þeir 

aðilar sem hafa að geyma upplýsingar sem hafa þýðingu fyrir stjórnsýslu eða hagsmuni 

landsins. Samkvæmt 13. gr. laga um opinber skjalasöfn (2014)hafa þessi skjalasöfn þá 

skyldu að hafa til reiðu skjöl og skrár fyrir þá sem vilja eða stunda vísindalegar 

rannsóknir. Söfnin eiga að leiðbeina um hvernig skjöl eru notuð og greiða til fyrir 

rannsóknum eins og kostur er. Samkvæmt 13. gr. laga um opinber skjalasöfn kemur 

einnig fram að Þjóðskjalasafn Íslands skal hafa eftirlit með framkvæmd 

afhendingarskyldra aðila. Þjóðskjalasafn Íslands á að leitast við að fá aðrar heimildir frá 

afhendingarskyldum aðilum til þess að tryggja að heimildir um þjóðarsögu Íslendinga 

varðveitist fyrir komandi kynslóðir. Í 1 gr. þessara laga, er gert grein fyrir því að lögin 

gera ekki ráð fyrir því að öll skjöl sem verða til hjá aðilum sem eru afhendingarskyldir 

eða berast þeim aðilum, falli öll undir þessi lög. Þvert á móti gera lögin ráð fyrir því að 

aðeins þurfi að varðveita þau skjöl sem hafa þýðingu í ljósi þeirra markmiða sem lögin 

stefna að. Í 13. gr. laganna segir að hlutverk opinberra skjalasafna sé meðal annars að 

taka við og heimta inn skjöl og varðveita þau og önnur gögn frá afhendingarskyldum 

aðilum sem hafa að geyma upplýsingar sem þýðingu hafa fyrir stjórnsýslu eða hagsmuni 

og réttindi borgaranna eða hafa sögulegt gildi. Gildissvið þessara laga er vítt og falla 

undir þau öll skjöl sem berast stjórnvöldum og tengjast starfsemi þeirra. í lögunum 

kemur eining fram að óheimilt er að farga skjölum sem verða til í skjalasafni stofnunar 

hins opinbera. Þjóðskjalasafn og þjóðskjalavörður þurfa að ákveða hvort eða hvernig 

heimilt eða óheimilt sé að farga skjölum hjá hinu opinbera samkvæmt 24. gr. laga um 

opinber skjalasöfn. Undir hugtakið skjalasafn falla öll skjöl stjórnvalda, nema þau 

skjalasöfn sem Þjóðskjalasafn Íslands hefur tekið afstöðu til að ekki eigi að vistast í 

skjalasafni stofnunarinnar. Ef að stofnunin sinnir ekki því hlutverki að vera með 

skjalastjórnun eins og henni ber skilda til, þá er hætta á því að þessi málaflokkur sem 

skjalavistun er verði þeim kostnaðarsöm. Lög og reglur um opinber skjalasöfn eru settar 

fram sem almennar reglur um á hvaða hátt á að skipuleggja skjalasöfn og um vörslu 

stjórnvalda. Lög sem skylda stofnanir í eigu ríkisins til að halda málaskrár og varðveita 

málsgögn hafa mikla þýðingu við afhendingu skjala og fyrir sögu Íslensku þjóðarinnar 

(Lög um opinber skjalasöfn nr. 77, 2014). Þess má geta að lög um opinber skjalasöfn nr. 

77 (2014) vega framar lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90 
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(2018). Það þýðir að þrátt fyrir að í  persónuverndarlögum og reglugerðum þá má ekki 

með nokkrum hætti eyða neinum skjölum sem viðkoma ákveðnum málum eða 

málflokkum innan stjórnsýslunnar. Sjúkraskrár eru geymdar í hið minnsta 100 ár eftir að 

viðkomandi einstaklingur er látin en gögnum ekki eytt eða veitur aðgangur að þeim eftir 

30 ára reglunni sem er viðmið við flest önnur gögn sem opinberar stofnanir varðveita.  

 

 

 

3.6  Lög um réttindi og skyldur  opinberra starfsmanna ( 70/1996) 

 

Starfsmenn ríkisins eru bundnir þagnarskyldu samkvæmt 18. gr. laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins frá árinu 1996. Þar kemur fram að hverjum starfsmanni er 

skylt að gæta þagnmælsku um það sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og þurfa að 

vera leyndar. Þagnarskyldan heldur áfram þrátt fyrir að starfsmenn láti af störfum. 

Þagnarskyldan er í raun þríþætt og byggir í fyrsta lagi á grundvelli laga um þagnarskyldu, 

í öðru lagi á fyrirmælum yfirmanna og í þriðja lagi á eðli málsins sem um ræðir. Greinin 

felur í sér þá reglu að ríkisstarfsmönnum sé ekki heimilt að miðla eða nýta upplýsingar 

sem þeir hafa komist að í sínum störfum og leynt eigi að fara. Falli eðli máls sem um 

ræðir ekki skýrt undir lög mætti spyrja á hvaða grundvelli yfirmenn geti krafist 

þagnmælsku starfsmanna sinna samkvæmt greininni, hvaða forsendur þarf yfirmaður að 

hafa og hvaða rökstuðnings er krafist af hans hálfu til að fella ákveðið mál eða atvik 

undir lagalega þagnarskyldu. Brot gegn þagnarskyldu getur varðað 

stjórnsýsluviðurlögum, það er áminningu í starfi eða uppsögn. Sé brotið þess eðlis eða 

ítrekað getur þagnarskyldubrot einnig varðað réttindasviptingu (Lög um réttindi og 

skyldur opinberra starfsmanna nr. 70, 1996). 
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4. Aðferðafræði  

Í þessum kafla  verður fjallað um tildrög og markmið rannsóknar auk 

rannsóknarspurninga. Þá verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við 

rannsóknina, þátttakendur skilgreindir og gert verður grein fyrir þemum sem komu fram 

í viðtölunum sem voru tekin við þátttakendur í rannsóninni. Í lokin verður farið yfir 

siðferðislega álitamál sem gætu komið upp við vinnslu við eigindlega rannsókn og fjallað 

um ávinning rannsóknar.  

4.1 Tildrög rannsóknar 

 

Tildrög rannsóknarinnar voru á þá leið að í MIS- námi mínu í upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands var mikið rætt um persónuvernd í tengslum við upplýsinga-og skjalastjórn og 

hversu mikilvægt það er fylgja eftir persónuverndarlögum við vinnslu skjala, enda höfðu 

ný lög um persónuvernd sem tekið gildi árið 2018. Það vakti áhuga minn á þessum 

málaflokki sem persónuvernd og skjalastjórnun er. Einungis ein rannsókn hefur verið 

gerð í þessum málaflokki og er það rannsókn gerð af Rögnu Björnsdóttur sem kom út 

árið 2020, og því fannst mér kjörið að rannsaka þennan málaflokk í lokaverkefninu mínu 

í upplýsingafræði, það er að segja persónuvernd og skjalastjórnun. Þegar nýju 

persónuverndarlögin voru samþykkt af Alþingi árið 2018 voru stofnanir og fyrirtæki á 

Íslandi ekki undirbúin fyrir breytingarnar á starfsemi þeirra sem þurfi að fara í vegna 

þessara laga. Það sem að vakti mestan áhuga fólks þegar lögin voru samþykkt voru að 

hvað lítill frestur var gefinn stofnunum og fyrirtækjum til að innleiða þessi nýju lög 

(Ragna Björnsdóttir, 2020). Einnig vakti athygli hversu kostnaðarsamt þessar aðgerðir 

væri fyrir stofnanir og fyrirtæki. Ég ráðfærði mig við leiðbeinanda minn um efnisval. Ég 

hefði áhuga á því að vinna lokaverkefni í tengslum við nýju persónuverndarlögin og áhrif 

þeirra á íslenskt starfsumhverfi og þá sérstaklega í sambandi við þau gögn sem unnin 

eru innan heilbrigðisgeirans. Ég bjó yfir þeirri reynslu að hafa í vettvangsnámi mínu 

starfað hjá opinberri stofnun sem meðhöndlar heilbrigðisgögn í starfi sínu og sú reynsla 

vakti áhuga minn á að kanna málið frekar. Það var því niðurstaða að leggja áherslu á 

meðhöndlun og stjórnun viðkvæmra persónugreinanlegra gagna hjá opinberum 

heilbrigðistofnunum á Íslandi. Við vorum sammála um að þörf væri á rannsaka stofnanir 

á Íslandi sem meðhöndla persónugreinanleg gögn sem mikinn hluta af starfi sínu. Það er 
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mín von að þessi rannsókn upplýsi um hvernig staðan er á þessum málaflokki innan 

heilbrigðisstofnana á Íslandi. Tilgangurinn er einnig að þessi rannsókn leiði til betri 

vinnubragða og, geti þannig  nýst stofnunum til þess að breyta verkferlum hjá sér til að 

skila betri árangri og gæðum í þeirra starfi fyrir almenning í landinu.   

4.2 Markmið rannsóknar  

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig heilbrigðisstofnanir á halda utan um 

skráningu, aðgengi og öryggi persónugreinanlegra gagna sem berast þeim eða verða til 

hjá stofnunum sem vinna með viðkvæmustu gögnin okkar. Leitast verður við gefa mynd 

af starfsemi stofnanna og þeim  verkferlum sem þau beita við að varðveita og vinna með 

persónugreinanleg gögn. 

Markmið rannsóknarinnar er í raun þríþætt. Í fyrsta lagi að koma með fræðilegt 

sjónarmið inn í umræðuna þær leiðir sem heilbrigðisstofnanir, á Íslandi beiti við 

meðhöndlun persónugreinanlegra gagna og hvort þau séu í raun og veru að fara eftir 

lögum og reglum um persónuvernd. Í öðru lagi hvort  aðgangstýringar að gögnum og 

persónugreinanlegu gögnin sem verða til hjá þessum stofnunum séu í lagi. Í þriðja lagi 

verður einnig kannað með hvaða hætti ný persónuverndarlöggjöf hefur haft  áhrif á það 

hvernig ofangreindar stofnanir geyma og varðveita viðkvæm persónugreinanleg gögn. 

Markmiðið er eining að gefa þessum stofnunum mynd af starfseminni hjá sér og gefa 

þeim tækifæri eftir þessa rannsókn á því að betrumbæta verkferla og skipulag innan 

þessara stofnana ef þess gerist þörf. Í þeim tilgangi að leita svara voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar lagðar fram.  

4.3 Rannsóknarspurningar  

 

 Með hvaða hætti meðhöndla íslenskar heilbrigðisstofnanir persónugreinanleg 
gögn? 

 Hvernig er aðgangsskilyrðum háttað þegar kemur að varðveislu 
persónugreinanlegra gagna hjá þessum stofnunum? 

 Með hvaða hætti mætti tryggja öryggi aðgangstýringa innan stofnanna? 
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 Að hvaða leiti, ef einhverju, hafa ný lög um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga 90/2018 breytt verklagi stofnana þegar kemur að 
meðhöndlun persónugreinanlegra gagna? 

 

  

 

4.4 Rannsóknaraðferðir  

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga sér rætur í hugmyndum og kenningum í hughyggju, 

fyrirbærafræði og í samskiptakenningum (Taylor, Borgdan og DeVault, 2016). Í þessum 

kenningum er lögð sú áhersla að einstaklingurinn sé virkur í túlkun á veruleika sínum og  

að athafnir fólks sé aðeins hægt að útskýra með því að safna gögnum, með viðtölum við 

fólk sem starfar við ákveðið svið sem rannsakandi er að rannsaka. Þá er einnig tekið tillit 

til hvaða merkingu fólkið sem rætt er við leggur sjálft í aðstæður sínar og reynslu við 

störf sín (Hjördís Kvaran Einarsdóttir, 2017). Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla 

gagna um fólk og hvernig það upplifir umhverfi sitt og aðstæður sínar (Bogdan, R. og 

Bilken, S.K.2003). Rannsóknirnar byggja á því að  fylgjast með fólki í daglegu lífi þess eða 

umhverfi, og taka viðtöl þar sem spurningar og svörin við þeim eru ekki á stöðluðu formi 

heldur eru flæðandi í gegn um allt viðtalið (Björk Guðjónsdóttir, 2010). Útkoma úr 

rannsóknum sem eru gerðar með eigindlegri aðferðafræði eru ekki tölulegur 

samanburður heldur byggja þau á sameiginlegri reynslu, og eða upplifun hópa og 

einstaklinga (Braun, og Clarke, 2013).. Útkoman er sett saman í þemu og hugtök sem 

eru sameiginleg og unnið út frá þeim og komist að niðurstöðum sem passa við 

rannsóknarspurninguna sem lagt var upp með í byrjun rannsóknarinnar. Við gerð 

rannsóknarinnar var eingöngu beitt eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative methods). 

Með eigindlegum aðferðafræðum er átt við um rannsókn sem leiðir af sér lýsandi gögn 

eða upplýsingar um það sem viðmælendur segja, skrifa eða sýna með hegðun sinni. 

Rannsóknarsnið eigindlegrar aðferðafræði er sveigjanlegt en rannsakendur átta sig 

betur á efninu eftir að hafa unnið með það í einhvern tíma (Taylor og Bogrdan og 

DeVault, 2016). Eigindleg rannsókn varð fyrir valinu vegna þess að litlar sem engar 

upplýsingar lágu fyrir um málaflokkinn og því varð að taka viðtöl til þess að fá frekari 
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upplýsingar um hann. Grunduð kenning er hluti af kenning um í heimi eigindlegra 

rannsókna og kom inn í eigindlegar rannsóknir sem algjör bylting (Gissur Kolbeinsson, 

2013). Aðferðin sem notuð var við greiningu gagna í þessari rannsókn heitir grunduð 

kenning en það snýst um að þróa eða uppgötva kenningu út frá gögnum rannsóknar 

fremur en að hefja rannsóknina með kenningum (Charmaz , 2014).  Grunduð kenning 

sýnir þannig í raun fram á að eigindlegar rannsóknir geti verið áreiðanlegar sem og 

trúverðuglegar og undirstrika um leið gagnsemi þeirra innan eigindlega rannsókna. 

Þegar grunduð kenning og aðferðum hennar er beitt er farið vandlega yfir gögnin línu 

fyrir línu og er hún framkvæmd með flokkun og kóðun á gögnunum. Reynt var að fá 

viðmælendur til þess að opna sig fyrir rannsakandanum og því sem rannsakandinn er að 

leitast við að ná út úr viðtölunum, án þess að hafa áhrif á svör viðmælenda. Opin kóðun 

snýst um að ná fram samhljómi og svörum sem leiða til svara við 

rannsóknarspurningunni. Eftir að viðtölum er lokið þá voru þau afrituð, persónulegar 

upplýsingar teknar út og viðmælendum gefin gervinöfn svo ekki væri hægt að bera 

kennsl á þau og til að virða trúnað. 

 

 

4.5 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknarinnar 

 

Við undirbúning rannsóknarinnar var rætt við Rögnu Kemp Haraldsdóttur sem er 

leiðbeinandi við þessa rannsókn. Tók hún vel í þessa hugmynd mína að vinna með þetta 

rannsóknarefni. Hjálpaði hún mér að finna viðmælendur og var mér innan handar við 

vinnslu þessarar rannsóknar. Í undirbúningnum var ákveðið að taka viðtöl við  stofnanir 

á Íslandi sem vinna með persónugreinanleg gögn í heilbrigðisgeiranum og vinna með 

persónugreinanlegar heilbrigðisupplýsingar. En þetta efni hafði vakið áhuga minn þegar 

ég hóf nám í upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Undirbúningurinn fólst í því að lesa 

efni sem viðkom persónugreinanlegum gögnum, og að afla gagna til þess að geta notað 

til hliðsjónar við þessa rannsókn. Gerð var rannsóknaráætlun og viðtalsrammi ( sjá 

viðauka C ) sem hluti af námskeiðinu Eigindleg aðferðafræði I. Í kjölfarið voru tekin voru 
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níu hálf opin einstaklingsviðtöl við starfsfólk stofnanna á Íslandi sem vinna með 

viðkvæm persónugreinaleg gögn og tilheyra í heilbrigðisgeiranum. Viðtölunum er ætlað 

að gefa mynd af þeim verkferlum sem að viðmælendur þessarar rannsóknar vinna eftir 

innan þessara stofnanna. Eftir að viðtölum var lokið þá voru þau afrituð, persónulegar 

upplýsingar teknar út og viðmælendum gefin gervinöfn svo ekki væri hægt að bera 

kennsl á þau og til að virða trúnað. 

 

 

4.6 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna  

 

Gagnaöflun fyrir rannsóknina hófst í september 2019 og lauk í janúar 2021. Fyrstu 

viðtölin voru tekin samhliða námskeiði um eigindlega aðferðafræði að hausti 2019 en 

síðari hluti gagnaöflunar fór fram frá september 2020 til janúar 2021. Ákvað 

rannsakandi að taka sér góða tíma í að afla gagna fyrir þessa rannsókn. Fyrstu skref 

rannsóknarinnar voru að skrifa formlegt bréf til þeirra sem rannsakandi vildi taka viðtöl 

við. Í ljósi þess að rannsóknin var unnin á tímum heimsfaraldurs fóru flest viðtölin fram í 

gegnum fjarfund þar sem notast var við hugbúnaðinn Zoom. Fyrir viðtal hafði 

rannsakandi sent tölvupóst á skjalastjóra hjá fjórum ónefndum stofnunum með 

upplýsingum um rannsóknina og óskað eftir viðmælendum til þess að taka þátt í 

rannsókninni (sjá viðauka B). Gagnaöflunin fór fram með hálf opnum viðtölum við 

þátttakendur rannsóknarinnar. Í hálf opnum viðtölum er stuðst við spurningalista en 

svör þátttakenda stjórnuðu því hvernig viðtölin þróuðust. Spurningalistinn var saminn 

með það að markmiði að fá svör við rannsóknarspurningunum, spurningarnar tóku til 

ýmissa málaflokka sem viðkoma skjalastjórnun og persónuvernd. Tímalengd viðtalanna 

var allt frá 45 mín upp í klukkustund og fimmtán mínútur. Heildartímalengd var 465 

mínútur.  Flest viðtölin voru tekin á Zoom vegna þess að það hentaði flestum 

viðmælendum á þessum tímum í þjóðfélaginu. Viðtölin voru tekin upp, afrituð og kóðuð 

eftir grundaðri kenningu Charmaz  (2014).  
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4.7 Þátttakendur í rannsókninni  

 

Þátttakendur í rannsókninni voru níu talsins, þau voru  á aldrinum 35 til 55 ára. Sjö 

konur og tvo karlar. Þátttakendur voru valdir með tilliti til hvar þeir starfa innan 

stofnananna, eining vegna þekkingar þeirra á rannsóknarefninu. Haft var samband við 

fjórar stofnanir sem vinna með persónugreinanleg gögn og eru í heilbrigðisgeiranum. 

Heilbrigðisgögn eru talin vera með viðkvæmustu persónugreinalegu gögnum sem fólk 

vinnur með. Tekin voru viðtöl við sjö konur og tvo karla við gerð þessarar rannsóknar. 

Lagt var upp með að taka viðtöl við skjalastjóra og persónuverndarfulltrúa, en það tókst 

ekki alltaf og var því eining haft samband við einn yfirmann, einn kerfisfræðing og einn 

almennan starfsmann. Þátttakendur voru valdir með það að markmiði að geta fengið 

sem besta mynd af stofnunum sem meðhöndla persónugreinanleg gögn í sýnu daglega 

starfi, og fá svör við rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. Rannsakandi hafði 

engin tengsl við þátttakendur rannsóknarinnar áður en haft var samband við þau vegna 

þessarar rannsóknar. Viðmælendurnir eru allir lykilstarfsmenn hjá viðkomandi 

stofnunum og vinna með persónugreinanleg gögn, að staðaldri. Þátttakendum var heitið 

trúnaði og þeim gefið gervinafn fyrir úrvinnslu rannsóknargagnanna og eru stofnanirnar 

ekki nefndar á nafn til þess að tryggja nafnleynd við vinnslu þessar rannsóknar (sjá 

viðauka A).  

        

    Listi yfir viðmælendur   

              

Nafn     Starfsheiti   Stofnun 

Jóhanna Oddsdóttir  Skjalastjóri    A 

Anna Þorsteinsdóttir Persónuverndarfulltrúi A 

Guðrún Pétursdóttir  Almennur starfsmaður A 

Bára Jóhannsdóttir    Skjalastjóri    B 

GunnarHannesson    Persónuverndarfulltrúi B 

Vala Friðriksdóttir    Skjalastjóri    C 

BragiValdimarsson   Persónuverndarfulltrúi C 

Svanlaug Sigurðardóttir  Yfirmaður    D 

Kristín Baldursdóttir  Kerfisfræðingur    D 
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4.9 Þemu sem koma fram í rannsókninni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

Mynd 2. 
Þemu         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Rannsóknin leiddi í ljós nokkur þemu, sem hafa komu fram í öllum viðtölunum og eru 

þessi þemu þau sem að standa sem mest upp úr og hægt er að greina frekar með 

ítarlegri  vinnu við rannsóknargögnin. Fyrsta þemað er að allt of mörg kerfi eru innan 

stofnananna og eru þau ekki að tala saman við skjalastjórnunarkefið sem oftast er kallað 

málakerfi innan stofnananna. Þar er átt við  grunn kerfið sem stofnanirnar vinna í til þess 

að flokka skjölin sín og hafa þau aðgengileg fyrir þá sem hafa aðgang að þeim innan 

stofnananna. Flestir ef ekki allir viðmælendur tala um að innan stofnananna er algjör 

vefur af kerfum sem vinna ekki saman, svo að flest verk innan stofnananna eru 

Þemu  : 

Of mörg kerfi innan stofnana. 

Hindranir starfsfólks. 

Skjalavistunaráætlun ekki til staðar. 
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tvíverknaður, og að flestir starfsmenn eru ekki að vinna í sama kerfinu. Mörgum finnst 

erfitt að vinna í mörgum kerfum í einu og færa síðan allt yfir í málakerfið. Kostnaður við 

að halda úti mörgum kerfum innan sömu stofnunarinnar er gríðarlegur og kemur fram 

að þessum kostnaði má halda niðri með því að láta kerfin tala við hvert annað eða 

byggja ný kerfi sem ná utan um alla starfsemi sem stofnanirnar vinna að. Oft getur verið 

kostnaðarsamt að byggja ný kerfi til þess að halda utan um vinnu innan stofnanna en 

þegar í heildarkostnað er litið þá er það lítið fjármagn sem fer í þetta miðað við vinnu og 

tvíverknað hjá starfsfólki stofnanna. 

Í öðru lagi að stofnanirnar allar með tölu eru ekki með skjalavistunaráætlun þar sem að 

þetta eru ríkistofnanir og eiga að starfa samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn. (lög 

um opinber skjalasöfn, 2014). Það sem að kemur fram hjá öllum stofnununum er það að 

skjalavistunaráætlun ætti að vera til staðar en er það ekki. Aðal ástæða þess er 

samkvæmt viðmælendum  sú að skjalavistunaráætlunin er til í höfðinu á þeim en ekki 

skjalfest eða inn í skjalavistunarkerfi stofnananna. Eining kom fram í viðtölunum að það 

skortir ekki fjármagn eða neitt því um líkt til þess að skjalavistunaráætlunin sé til staðar 

heldur mannlegar afsakanir fyrir því að hún sé ekki til staðar. Með því að vera ekki með 

skjalavistunaráætlun eru stofnanirnar ekki að fara eftir leiðbeiningum frá Þjóðskjalasafni 

sem kveður á um að skjalavistunaráætlun verði að vera til staðar hjá aðilum sem eru 

afhendingarskyldir til þjóðskjalasafns og héraðsskjalasafna þar sem að það á við. 

 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Mynd 3. Fleiri þemu  

 

Fleiri þemu: 

Tölvupóstar sem vinnugögn 

Aðgangstýringar eru í lagi 

Samþykktur málalykill  

Trúnaðaryfirlýsingar  

Staðalar og reglugerðir  
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Reynt var eftir fremsta megni að gefa greinagóðar skilgreiningar á þemum sem komu 

fram við vinnslu þessarar rannsóknar. 

   

4.10 Siðferðisleg álitamál  

 

Þátttakendum rannsóknarinnar var öllum heitið nafnleynd og þeim gefin gervinöfn til 

þess að tryggja að ekki sé hægt að bera kennsl á þau með nokkrum hætti 

(Vísindasiðanefnd.20 apríl). Einnig er heitum stofnana ekki getið í þessari rannsókn svo 

ekki sé hægt að bera kennsl á vinnustaði viðmælenda. Viðtöl voru tekin  upp og afrituð, 

við afritun var skipt um nafn á þátttakendum og stofnanirnar teknar út, og eftir afritun 

var viðtalinu eytt. Einnig var þeim sem að rannsakandi hitti í eigin persónu boðið að 

skrifa undir trúnaðar-yfirlýsingu (sjá viðhengi A) sem rannsakandinn var búin að útbúa 

þar sem kom fram að  þátttakendum var heitið trúnaði og nafnleynd. Í ljósi aðstæðna 

vegna heimsfaraldurs hitti rannsakandi  ekki sex af þátttakendum rannsóknarinnar í 

eigin persónu og var farin sú leið að lesa upp trúnaðar-yfirlýsingu í upphafi viðtals og 

þær því samþykktar munnlega á upptöku í upphafi viðtals. Ekki þótti þörf á því að sækja 

um samþykki frá vísindasiðanefnd Háskóla Íslands við vinnslu þessarar rannsóknar þrátt 

fyrir að hún fjalli um viðkvæm persónugreinanleg gögn. Í viðtölunum var rætt almennt 

um skráningu, meðferð, vistun og öryggi persónugreinanlegra gagna en aldrei rætt um 

gögn einstaklinga eða fjallað um nöfn, kennitölur eða sambærilegt. Það er því  ekki hægt 

væri að bera kennsl á einhvern ákveðinn einstakling eða einstaklinga í þessari rannsókn. 

Þar sem rannsakandi fór sjaldan inn á vinnustaði viðmælenda þá sá rannsakandi enginn 

gögn sem að gætu verið talin persónugreinanleg. Flestar stofnanir hættar að nota 

pappír eða hafa persónugreinanleg gögn uppi á borðum vegna persónuverndarlaga og 

persónuverndarstefnu þessara stofnanna. Rannsakandi er ekki að skoða gögnin sjálfur 

heldur verkferlanna í kringum persónugreinanleg gögn hjá stofnunum sem vinna með 

slík gögn. Upp geta komið siðferðisleg álitamál við greiningu á gögnunum, hvort að 

rannsakandi hafi haft rétt eftir viðmælendum eða að rannsakandinn sjálfur geti 

rangtúlkað svörin sem eru gefin við spurningunum sem spurt er að við gerð þessarar 

rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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4.11 Ávinningur af rannsókninni 

 

Ávinningur sem getur hlotist af rannsókn þessari er sá að stofnanirnar sem vinna með 

persónugreinanleg gögn að staðaldri geti nýtt sér þessa rannsókn til þess að breyta og 

bæta hjá sér verklagsreglur sem viðkoma svo viðkvæmum þætti í starfsemi þeirra sem 

persónugreinanleg gögn eru. Einnig að þær geta með þessari rannsókn skjalfest hjá sér 

skjalavistunaráætlun sem eru svo mikilvægur þáttur í daglegu starfi  hjá þessum 

stofnunum sem og öðrum stofnunum sem halda utan um persónugreinalegu gögnin 

okkar. Einnig gætu þau notað þessa rannsókn til þess að nota tækifærið til þess lagfæra 

og einfalda kerfin sem þau eru að nota innan þessara stofnanna. Það væri hægt að nota 

þessa rannsókn sem grunn að öðrum rannsóknum um persónugreinanlega gögn innan 

hvort sem það er heilbrigðisgeirinn eða aðrar stofnanir eða fyrirtæki sem vinna með 

persónugreinanleg gögn. Rannsakandi vonar að þessi rannsókn geti orðið öðrum sem 

hafa áhuga á þessum málaflokki sem persónugreinanleg gögn eru nýtsamleg. Það gæti 

nýst þessum stofnunum að skoða hversu mikinn kostnað væri hægt að spara með því að 

einfalda kerfin sem þau nota eða sameina þau kerfi sem eru til staðar innan þeirra. 

rannsakandi vonar einnig að þessar stofnanir fari að vinna markvist að koma á laggirnar 

hjá sér skjalavistunaráætlun sem er ábótavant hjá þeim öllum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

5. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Þær byggja á gögnum 

rannsóknarinnar sem samanstanda af upplýsingum fengnum úr níu viðtölum við 

viðmælendur hjá fjórum ónefndum stofnunum sem starfa innan opinbera 

heilbrigðisgeirans á Íslandi. Kaflinn tekur mið af þeim áherslum sem fram koma í 

niðurstöðum, þemum og undirþemum rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um kerfin 

sem notuð eru innan stofnanna, og helstu hindranir sem starfsfólk stendur frammi fyrir 

gagnvart þeim. Síðan verður fjallað um skjalavistunaráætlun og vinnsluskrá, en einnig 

verður fjallað um málalykil og tölvupósta. Að lokum verður farið í aðgangstýringar, 

trúnaðaryfirlýsingar, staðla og reglugerðir og endað á meðferð stofnanna á 

persónugreinanlegum gögnum. 

 

 

5.1 Of mörg kerfi í gangi innan stofnanna sem tala ekki saman. 

 

Jóhanna sem er skjalastjóri hjá stofnun A, segir að skjalavistunar- kerfið þeirra sé One  

System, en einnig notar stofnunin annað kerfi sem þau nota fyrir bótakerfi og umsóknir 

sem talar ekki við skjalastjórnunarkerfið. Hún segir einnig að One System hafi í raun og 

veru aldrei verið innleitt hjá stofnunninni heldur það var bara byrjað að nota það án 

þess að fara í innleiðingu á kerfinu. Jóhanna tekur einnig fram að það gæti verið 

 einfaldara að vera með eitt kerfi sem allir eru að vinna í eða kerfi sem talar saman við  

skjalavistunarkerfið. 

  

Anna, sem starfar sem persónuverndarfulltrúi hjá stofnun A, tekur undir orð Jóhönnu. 

Hún nefndi að betra væri að það væru bara eitt eða tvö kerfi sem allir starfsmenn væru 

að nota og að kerfin myndu tala saman. Anna segir að það feli í sér væri minni kostnað  

hjá stofnuninni ef að kerfin eru færri til lengri tíma litið.  
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Guðrún  er almennur starfsmaður hjá stofnun A, er sammála þeim Jóhönnu og 

Önnu og telur að einfaldari kerfi eða kerfi sem tali saman geti verið kostur fyrir 

stofnunina þar sem það myndi koma í veg fyrir tvíverknað við ýmis konar skráningu sem 

fylgir því að vinna í mörgum kerfum innan sömu stofnunar.  

 

Hjá stofnun B er notað skjalakerfið One System. Bára, skjalastjóri stofnunarinnar, segir 

hins vegar að stofnunin sé einnig með annað kerfi sem flest starfsfólk notar til daglegra 

starfa sem er eiginlega heimatilbúið kerfi innan  stofnunarinnar. Þetta heimatilbúna 

kerfi er ekki tengt skjalavistunarkerfinu One System. Einnig eru nokkur minni kerfi sem  

stofnununin notar sem talar ekki við önnur kerfi innan stofnunarinnar. Bára segir að 

erfitt sé að tengja þessi kerfi saman og láta þau tala saman þannig að allir geti unnið í 

færri kerfum-, og er því mikið um tvíverknað við ýmis konar skráningu innan  

stofnunarinnar sem að þyrfti ekki að vera ef kerfum yrði fækkað eða þau gætu talað  

saman. 

  

Gunnar, persónuverndarfulltrúi hjá stofnun B, segir að það séu allt of mörg kerfi í gangi 

innan stofnunarinnar sem mætti draga úr ef kerfin myndu tala saman. Hann segir einnig 

að stofnunin sé svo stór að erfitt sé að halda utan um alla starfsemina í einu kerfi.  

 

Vala sem starfar sem skjalastjóri hjá stofnun C, segir að stofnunin hennar sé aðallega að 

vinna í tveimur kerfum. One System og öðru kerfi sem er heimatilbúið kerfi sem var til 

staðar áður en þau tóku í notkun One System. Hún segir að starfsfólk stofnunarinnar er  

vant að vinna í kerfum þannig að það er ekki mikil tvíverknaður hjá þessari stofnun.  
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Bragi, sem starfar sem persónuverndarfulltrúi hjá stofnun C, segir að stofnunin sé með  

marga gagnagrunna sem starfsmenn vinna í, og að þessir gagnagrunnar tala ekki 

hver við annan eða við skjalastjórnunarkerfið sem stofnunin notar. Stofnunin sé með 

þessa gagnagrunna vegna eðlis stofnunarinnar og samkvæmt lögum þá mega þeir ekki  

tala saman því þeir geyma viðkvæmar persónulegar upplýsingar.  

 

Svanlaug sem vinnur sem yfirmaður hjá stofnun D, tekur fram að  stofnunin er 

ekki með skjalavistunarkerfi þrátt fyrir að þjónusta stóran hluta af heilbrigðiskerfinu. En  

þau eru með annað kerfi sem er ekki skjalavistunarkerfi sem er dreift út um allt land og 

margir aðilar vinna í. Stofnun D hefur í notkun heimatilbúið kerfi sem heldur að  

einhverjum 

hluta utan um skjöl en það er í raun og veru ekki skjalavistunarkerfi sem slíkt og ekki  

notað sem þannig kerfi nema að litlu leyti.  

 

Kristín sem starfar sem kerfisfræðingur hjá stofnun D, segir að stofnunin noti einungins 

Workplace sem er í raun samfélagsmiðill sem þau eru að deila gögnum í gegnum því það 

er ekki beint nein skjalavistun eða neitt skjalavistunarkerfi sem er til staðar innan  

stofnunarinnar, og segir hún að þau noti bara það kerfi sem þau hafa hverju sinni.  

 

5.2. Hindranir hjá starfsfólki gagnvart kerfunum  

 

Jóhanna hjá stofnun A, segir að fólk nenni hreinlega ekki að setja inn í skjalastjórnarkefið  

vegna þess að það er tvíverknaður og því finnst það ekki skipta máli að setja inn í  

skjalavistunarkerfið. Starfsfólki stofnunarinnar finnst líka kerfið svolítið flókið þó svo að  

það séu í raun og veru bara þrjár aðgerðir sem þarf að gera til þess að setja gögn inn í  

skjalastjórnarkerfið. 
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Anna hjá stofnun A, segir að starfsfólk stofnunarinnar sem ber ábyrgð á skjala- og 

persónuverndarmálum sé alltaf að berjast við að fá annað starfsfólk til að nota kerfið 

meira og betur en það er í raun að gera. Að hennar sögn finnst  starfsfólki kerfið of  

flókið til þess að setja gögn inn í það, það þurfi að setja þetta inn í verklagsreglur innan 

stofnunarinnar, og þá þarf að koma til fræðsla sem þarf að vera í gangi reglulega svo að  

starfsfólkið noti kerfið. Það er ekki fyrr en að stafsfólkið hefur tileinkað sér nýtt verklag 

að þau upplifi að kerfið verði einfalt í notkun. Hún segir að skýrari reglur þurfi að vera  

staðar um hvernig á að nota kerfið, og að það þurfi að búa til ákveðna verkferla fyrir  

starfsfólk til þess að fara eftir. 

  

Guðrún hjá stofnun A, segir að hún sé ekki að vinna í skjalavistunarkerfinu því hún þurfi 

þess ekki  

„nema að litlum hluta og hún hafi bara nóg með það sem hún er að gera  

innan stofnunarinnar, og telur að hún þurfi ekki að setja sig eitthvað sérstaklega inn í  

þessi mál eða vinna í þessu“ kerfi. 

  

Bára hjá stofnun B, tekur fram að ákveðinn hópur innan stofnunarinnar sé mikið að nota 

skjalakerfið því það er orðið hluti af verklagsreglum en  

svo er ákveðin hópur innan stofnunarinnar sem ætti að vera að nota kerfið en gerir það  

ekki. Að hennar mati þarf að vera stöðug eftirfylgni og námskeið til þess að skerpa á  

þessum málum innan stofnunarinnar. Hún telur að fólki finnist það kannski ekki þurfa að  

setja gögn inn í skjalavistunarkerfið ef það er í öðru kerfi að vinna að ákveðnu máli. Bára  

nefndi að það hefði myndast ákveðinn kúltúr innan stofnunarinnar um það  hvernig  

hlutirnir eru unnir og fólki finnist að það eigi ekki að breyta þeim þrátt fyrir að 
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skjalavistunarkerfið sé til staðar.  Bára segir einnig að One System kerfið sé ekki  

nægilega notendavænt en hún telur að starfsfólki finnist óþarft að setja gögn inn í tvö 

ólík kerfi. Hún tók fram að fólki sem að vinnur sjaldan inni í skjalavistunarkerfinu finnst  

leiðigjarnt að þurfa að gera sama hlutinn tvisvar sinnum fyrir kannski sama skjal sem er  

verið að vinna með.  

  

Gunnar hjá stofnun B, segir að það sé mismunandi eftir hópum sem vinna innan  

stofnunarinnar hvernig gengur að setja gögn inn í skjalavistunarkerfið. Hann nefndi  

einnig að, það séu vissir hópar sem vilja bara nota og vinna í því kerfi sem starfsfólk  

eru að nota dagsdaglega. Hann segir einnig ef að fólk er ekki að setja inn í  

skjalavistunarkerfið þá geta orðið mistök við vinnslu mála sem stofnunin sér um og að  

það sé mjög slæmt ef svo gerist. Einnig geta komið upp vandamál ef að fólk hefur ekki  

komið sér upp þeirri vinnureglu að setja jafnóðum inn í skjalavistunarkerfið.  

 

Vala hjá stofnun C, segir að allir hafi í raun og veru aðgang að skjalavistunarkerfinu og að  

helsta hindrunin sé í huga fólks en ekki í  kerfinu sjálfu. Hún segir að kerfið mætti í  

raunog veru samt vera einfaldara og auðskiljanlegra en það er í dag,  

„og að starfsfólk nenni ekki að setja sig inn í þetta til þess að læra að nota kerfið eins og  

það á að nota það“.  

 

Bragi hjá stofnun C, segir að það gangi vel að nota kerfið, en það eru alltaf misbrestir  

sem geta komið upp eins og annars staðar. Til dæmis þegar starfsfólk er ekki að skrá rétt 

inn í skjalavistunarkerfið. Hann segir að notkun á kerfinu sé viss þjálfun í  

innan stofnunarinnar og notkun á kerfinu verður að vera hluti af verklagi innan hennar.  
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Svanlaug hjá stofnun D tók fram að, þau eru ekki með skjalastjórnunarkerfi en eru að  

leita að kerfi til þess að kaupa. Þau eru, hins vegar, með heimatilbúið skjalavistunarkerfi  

sem er ekki mikið í notkun því það eru svo fátt starfsfólk sem eru að vinna í  

skjalavistunarmálum hjá þeim. Þetta heimatilbúna kerfi sem er bara notað hjá 

stofnunninni er aðallega notað til þess að vista skjöl sem eru mikilvæg stofnuninni. En  

önnur skjöl sem berast henni eru ekki vistuð skipulega inn í þessu kerfi. 

 

Kristín hjá stofnun D, segir að þau séu aðallega að vinna í Workplace og í þeim hluta  

kerfis sem heitir Knowledge library með skjöl og vista þau þar inn í sem er ekki  

skjalavistunarkerfi sem slíkt og er þá þar af leiðandi ekki mikið í gangi þegar kemur að  

vistun skjala eða flokkun þeirra innan stofnunarinnar. Hún segir að það vanti  

nauðsynlega kerfi sem heldur utan um skjöl skipulega svo að fólk geti haft aðgang að 

þeim skjölum sem þau þurfa hverju sinni. 

  

5.2. Skjalavistunaráætlun er ekki til staðar  

 

Jóhanna hjá stofnun A, sagði að skjalavistunaráætlun sé ekki til staðar en að hún sé með 

hana „á bak við eyrað“. Hún segir „einnig að það sé margt í þessari skjalavistunaráætlun 

sem þau hefur ekki þekkingu á að gera eða búa til fyrir stofnunina“. Hún segir einnig að 

erfitt sé að fá „stjórnendur hjá stofnuninni til þess að leggja áherslu á þennan málaflokk  

sem skjalavistun er“. 

 

Anna hjá stofnun A, segir að Jóhanna sem er skjalastjóri sé með einhverjar 

verklagsreglur sem þarf að fara eftir þrátt fyrir að stofnunin sé ekki með  

skjalavistunaráætlun. Hún segir að þau hjá stofnuninni séu öll meðvituð um að það má  
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ekki eyða neinum skjölum nema í samráði við skjalastjórann, hún segir einnig að það  

þurfi að vera með mjög skýra skjalavistunaráætlun þegar hún kemur því þau vinna með  

svo viðkvæm gögn og upplýsingar. 

 

Bára hjá stofnun B, segir að stofnunin sé ekki með skjalavistunaráætlun en að hún sé 

byrjuð að vinna að henni og setja upp einhverja beinagrind að henni. En hún segir líka  

að hún sé búin að vera að vinna mikið í pökkunaverkefnum og grisjunarheimildum fyrir 

stofnunina, en segir að þau séu ekki með samþykkta skjalavistunaráætlun. Hún hefur  

einnig verið að vinna í rafrænum skilum úr kerfinu þannig að skjalavistunaráætlun hefur  

ekki verið fremst á listanum hjá henni. 

 

Vala hjá stofnun C, segir að stofnunin sé ekki með skjalavistunaráætlun en að hún sé til 

staðar í hausnum á henni. Hún segir að hún hafi ekki komið sér í að gera hana, og að  

hún veit ekki alveg hvernig hún á að byrja á henni og að henni finnst þetta vera svo stórt 

verkefni. Hún segir að þau hafi alveg komist í gegnum þetta án þess að hafa haft hana  

og að þau hljóti að geta gert það áfram, að þetta sé svolítið hugsunin hjá stofnuninni að 

þetta sé ekki rétt en þetta er bara svona.  

 

Bragi hjá stofnun C, segir að skjalavistun sé til staðar og að stofnunin sé að vinna í því að  

fara í rafræn skil, hann segir að það hafi verið lögð áhersla á þessu ári að standa vel að 

skjalastjórnun hjá stofnuninni. En jafnframt segir hann að hann hafi nú ekki mikið vit á 

þessum málum og að hann þekki nú ekki mikið til þessara mála innan stofnunarinnar.  

 

Svanlaug hjá stofnun D, segir að þau séu ekki með skjalavistunaráætlun vegna þess að  

þau eru ekki með skjalavistunarkerfi til þess að nota þessa áætlun í. Þau séu að skoða  

þessi skjalavistunarmál og eru í því að finna kerfi til þess að nota og að „þá hljóti að  
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koma skjalavistunaráætlun“ með þeim pakka sem þau kaupa.  

 

Kristín hjá stofnun D, segir að þau séu með bókasafnsfræðing í fullu starfi þannig að  

skjalavistunaráætlun hún hljóti að vera til innan stofnunarinnar, en  

bókasafnsfræðingurinn sjái um að skipuleggja hvar öll gögn eiga að vera og sjá um allt 

svoleiðis hjá stofnuninni.  

 

5.3. Vinnsluskrá er til staðar 

 

Jóhanna hjá stofnun A, segir að það hafi verið gerð vinnsluskrá þegar nýju  

persónuverndarlögin komu til sögunnar. Að þá hafi verið farið í ákveðna vinnu í  

sambandi við þessa vinnsluskrá sem má nýta í skjalavistunaráætlunina.  

 

Anna hjá stofnun A, nefnir að það hafi verið teknar upp ákveðnar verklagsreglur sem eru  

í vinnsluskrá hjá stofnunninni sem hluti af innleiðingu á persónuverndarlöggjöfinni, og  

að einn hluti af því er að varðveita skjöl og þarf það að vera hluti af verklagsreglum og 

vera skýrara í vinnsluskránni hvernig það á að vera gert. 

 

Gunnar hjá stofnun B, segir að vinnsluskráin sé hluti af þeirri vinnu sem hófst  þegar 

persónuverndarlöggjöfin var tekinn inn og vinnsluskráin haldi utan um alla  

vinnslusamninga sem stofnunin gerir við aðila sem þau eru í samstarfi við. 

 

Vala hjá stofnun C, segir að stofnunin sé með vinnsluskrá og að það hafi verið heilmikil 

vinna að koma henni í gagnið innan stofnunarinnar, og að hluti af þessari vinnu mætti  

nota til þess að búa til skjalavistunaráætlun.   
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Svanlaug hjá stofnun D, segir að þau séu með vinnsluskrá en að hún sé ekki fullkomin, 

að hún sé ekki nógu góð. Hún segir að stofnunin hafi þurft að gera mikið af samningum  

upp á nýtt við vinnsluaðila sem hluta af persónuverndarlöggjöfina.  

  

5.4.Tölvupóstar sem vinnugögn 

  

Jóhanna hjá stofnun A, segir að tölvupóstar séu stór hluti af vinnugögnum hjá 

stofnuninni, og að þeir eigi að vistast undir málum sem þeir tilheyra strax. En raunin sé  

sú að það eru ekki allir að vista tölvupósta undir málum og það séu full tölvupósthólf hjá 

fólki út um alla stofnun sem á ekki að vera. Hún segir einnig að hún sem skjalastjóri hjá  

stofnuninni þurfi endalaust að vera að hamra á því við starfsfólk að fara eftir verklagi  

sem segir til um að allir tölvupóstar eiga að vistast með málum. 

 

Anna hjá stofnun A, segir að það þurfi að sameina verklag og reglur innan  

stofnunarinnar í sambandi við tölvupósta og vinnugögn. Þá þarf einnig að fylgja þeim 

eftir innan stofnunarinnar, það þarf endalaust að vera að hamra á þessu því að þessar 

sameiginlegu verklagsreglur eru ekki til. Hún segir að það standi til á næstu mánuðum 

að koma þessum sameiginlegu verklagsreglum og kynna þær fyrir samstarfsfólki, en á 

sama tíma tekur þetta langan tíma fyrir starfsfólki að tileinka sér þessar verklagsreglur  

og þetta eigi eftir að ganga hægt þegar þetta kemur til. Núna segir hún að allur  

tölvupóstur sé eingöngu vistaður í pósthólfum einstakling og að það sé bara sendur  

tölvupóstur á hvern starfsmann til að minna á hvað á að vista og hvað má eyða, en það  

er náttúrulega tímafrekt og gæti verið mikið auðveldara ef starfsfólk færi bara eftir  

verklagsreglum sem eru í raun og veru til en ekki farið eftir innan stofnunarinnar. 

 

Bára hjá stofnun B, segir að tölvupóstar séu ekki „skilgreindir sem vinnugögn hjá þeim  
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þótt að þeir séu það í raun og veru“. Þeir eiga að vera vistaðir undir málum eða með  

erindum sem þeir tilheyra en oftar en ekki er það ekki þannig því að stofnunin er stór og 

þau fá mikið magn af tölvupóstum sem eru viðkvæm gögn sem eiga ekki erindi inn í  

tölvupósthólf hjá einstaka starfsmönnum sem vinna hjá stofnuninni. Þá á alltaf að  

hengja við kennitölur eða mál sem varða einstaklinga. Hún segir að hluti af  

tölvupóstunum séu vistaðir í One System kerfinu, hinir séu bara í pósthólfum hjá  

starfsmönnum. 

Gunnar hjá stofnun B, segir að það geti skapast ákveðið vandamál í sambandi við  

tölvupóstinn ef hann liggur bara inn í pósthólfum hjá starfsmönnum og er ekki vistaður  

með málum eða á stöðum þar sem að allir hafa aðgang að honum. Hann segir“ að  

stofnunin sé alltaf að impra á því að við starfsmenn að það þurfi að skrá allt sem að 

kemur inn í skjalavistunarkerfið til þess að koma í veg fyrir mistök“.  

 

Vala hjá stofnun C, segir að tölvupóstar séu hluti af vinnugögnum hjá stofnun C. Hún  

segir að mikill hluti af vinnunni hjá henni sem skjalastjóri sé að minna fólk á að 

tölvupósta þarf líka að vista inn í skjalavistunarkerfinu og að tölvupósturinn eða hólfin  

séu ekki skjalaflokkunarkerfi, en það er alltaf spurningin hvort að starfsfólkið visti síðan  

inn í kerfið eða ekki. 

 

Bragi hjá stofnun C, segir að tölvupóstar séu oft hluti af vinnugögnum og oft á tíðum 

berast hlutir í tölvupóstum sem eru mjög viðkvæmir persónulegir hlutir sem verða að 

vistast undir mál sem verið er að vinna innan stofnunarinnar. Einnig eru tölvupóstar  

notaðir mikið innan hús til þess að bera á milli upplýsingar milli starfsfólks sem vinnur á  

mismunandi sviðum innan stofnunarinnar. Tölvupóstar eiga að vera vistaðir undir mál 

sem þeir tilheyra hverju sinni. Við reynum samt að leggja áherslu á það við alla sem 

þurfa að sækja til okkar þjónustu að senda ekki í tölvupósti viðkvæm persónugreinanleg  
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gögn heldur að senda okkur þau í ábyrgðarpósti vegna persónuverndarlaga, segir Bragi.  

 

Svanlaug hjá stofnun D, segir að hún sem stjórnandi hjá stofnuninni vinni mikið með 

tölvupóst en að hann tengist ekki neinu kerfi því það er ekki til staðar hjá stofnuninni.  

En hún segir að þau leggi áherslu á að þau biðji fólk að senda ekki tölvupóst með  

persónugreinanlegum upplýsingum til þeirra því að það er ekki öruggt.  

 

Kristín hjá stofnun D, segir að tölvupóstar hjá stofnuninni séu bara geymdir í  

gagnagrunni hjá þeim þar sem að þeir séu ekki sérstaklega flokkaðir eða settir undir nein  

mál nema að litlu leiti vegna þess að þau eru ekki með skjalavistunarkerfi innan  

stofnunarinnar og segir hún að þetta sé ákveðið vandamál sem verður að fara leysa með 

því að kaupa skjalavistunarkerfi og setja upp vinnureglur um meðhöndlun á skjölum  

sem berast eða verða til hjá stofnuninni.  

 

5.5. Málalykill er til staðar. 

  

Jóhanna hjá stofnun A, segir að stofnunin sé með samþykktan málalykil af 

 þjóðskjalasafni, „sem er í raun og veru málalykill númer tvö sem hefur verið  

samþykktur“ eftir að hún hóf störf hjá stofnuninni sem skjalastjóri fyrir fjórum árum 
síðan.  

 

 

Anna sem starfar hjá stofnun A, segir að stofnunin sé með málalykil en að ekki margir 

starfsmenn séu að nota hann eða viti hvað hann er því þetta er allt fyrir fram skráð inn í 

kerfið það er að segja One System. 
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Bára hjá stofnun B, segir að stofnunin sé með „samþykktan málalykil sem farið er eftir 

innan stofnunarinnar því hann er skráður inn í One System kerfið og þá kemst fólk sem 

er að skrá inn í kerfið ekki hjá því að nota málalykilinn“. Hún segir að málalykilinn sé  

forskráður inn í kerfið og flokkaður niður þannig að starfsfólk sér hvað er að gerast og 

hvernig það á að tengja málin saman. 

 

Vala hjá stofnun C, segir að sú stofnun sé með samþykktan málalykil, hún sem 

skjalastjóri segist „alveg fylgja þessari reglu frá þjóðskjalasafni um að það eigi að sækja 

um nýtt samþykki fyrir málalykli á fimm ára fresti hjá þjóðskjalasafninu, hún segir  

reyndar að sá lykill sem er verið að vinna eftir núna hafi fallið úr gildi í sumar og það taki  

nýr við núna um áramót samhliða því að þau eru að fara í rafræn skil sem byrja núna um  

áramótin 2020 til 2021“. Hún bendir einnig á það að það sé búið að samþykkja bæði  

rafræn skil og nýjan málalykil frá 2021.  

 

Svanlaug hjá stofnun D, segist vera með málalykil því hún sé í samskiptum við aðrar  

stofnanir sem eru með málaskrá, segir hún að hún persónulega sé með „málaskrá en  

ekki stofnunin sem slík“. 

Kristín hjá stofnun D, segir að stofnunin sé ekki með málalykil því þau séu svo stór 

stofnun, en bendir jafnframt á það að mannauðsviðið sé með málalykil og að þar sé 

haldið utan um mál með málalykli. 

 

5.6. Aðgangstýringar  

 

Jóhanna hjá stofnun A,  segir að aðgangstýringar hjá stofnuninni séu í lagi og að allt sé  

aðgangstýrt innan skjalakerfisins, og að starfsmenn hafi bara aðgang að sýnum svæðum  

innan stofnunarinnar. Hún segir reyndar einnig að stofnunin sé með gagnatorg sem eru 
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dreifð um stofnunina þar sem eru skápar sem eru opnir öllum þar sem pappírsgögn eru  

geymd í ákveðin tíma. En í kringum innleiðinguna á persónuverndarlöggjöfinni þá hafi 

verið skerpt á og farið yfir allar aðgangstýringar, þannig að enginn á að hafa aðgang að 

neinu sem hann eða hún má ekki hafa aðgang að. Pappírsgögn sem eru geymd á  

gagnatorgum ættu að vera læst en eru það ekki. 

 

Anna hjá stofnun A, segir að allt inn í kerfunum hjá þeim sé aðgangstýrt niður í hvert  

einasta skjal ef til þess þarf og aðeins þeir starfsmenn sem eru að vinna að ákveðnum  

málum hafa aðgang að þeim málum og að það sé passað upp á allar aðgangstýringar  

eins og mögulegt er. Hún segir einnig að mikilvægt sé að aðgangstýringar séu í lagi  

vegna þess að þau eru að vinna með svo viðkvæm persónugreinanleg gögn dagsdaglega. 

 

Guðrún hjá stofnun A, segir að hún sem almennur starfsmaður hafi bara aðgang að þeim  

gögnum sem tilheyra hennar sviði innan stofnunarinnar. Hún segir einnig að hún hafi  

ekkert með það að gera að hafa aðgang að öðrum gögnum sem koma henni ekki við. 

 

Bára hjá stofnun B, segir að allra viðkvæmustu gögnin læst flestum sem vinna hjá 

stofnuninni og þau gögn sem eru geymd á pappír eru geymd í læstum aðgangstýrðum 

skápum sem lítill hópur hefur aðgang að.  

 

Vala hjá stofnun C, segir að aðgangstýringar séu í lagi og að aðeins þeir starfsmenn sem 

eiga að hafa að gang hafi aðgang. Hún segir einnig að þau séu með gæðahandbók þar  

sem að verklagsreglur eru og það eigi að fara eftir þeim við vinnslu mála og aðgang að  

málum sem stofnunin vinnur að. Hún segir að aðeins þrír starfsmenn hafi aðgang að  

skjalageymslu hjá stofnuninni til þess að minnka aðgang að henni.  
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Bragi hjá stofnun C, segir að allar upplýsingar sem eru viðkvæmar persónugreinanlegar  

upplýsingar séu dulkóðaðar niður í grunn og að aðeins tveir aðilar innan stofnunarinnar  

hafi kóðann til þess að afkóða þessi gögn ef þess þarf. Hann segir að flest gögn sem  

innihalda persónugreinanlegar upplýsingar um einstaklinga séu læst öðrum en þeim  

sem vinna að málinu hverju sinni.  

 

Svanlaug hjá stofnun D, segir að það séu fáir hjá stofnuninni sem í  

aðgangssérhæfðum gögnum hjá henni. En ef að það eru einhver gögn sem þarf að 

aðgangstýra þá eru þau aðgangstýrð. Það eru bara örfáir aðilar sem hafa aðgang að 

skjalageymslunni hjá þeim, en hún segir jafnframt að allt sé að verða rafrænt þannig að  

skjalageymslan fer að verða úrelt.  

 

5.7.Trúnaðaryfirlýsingar innan stofnananna 

 

Jóhanna hjá stofnun A, segir að allir verði innan stofnunarinnar að skrifa undir  

trúnaðaryfirlýsingar þegar þeir hefja störf hjá stofnuninni, og allir þeir sem vinna fyrir  

stofnunina sem verktakar í ákveðnum verkefnum verða að gera það líka. Einnig þurfa 

þeir sem sitja í nefndum sem eru innan stofnunarinnar látnir skrifa undir trúnað.  

 

Bára hjá stofnun B, segir að allir starfmenn verði að skrifa undir trúnað þegar þeir hefja 

störf hjá þeim enda er stofnunin opinber stofnun sem verður að hafa  

trúnaðaryfirlýsingar í lagi. Einnig vegna þess hvernig gögn stofnunin vinnur með er 

ætlast til ákveðins trúnaðar ætlast til af starfsmönnum hennar.  

 

Gunnar hjá stofnun B, segir að samkvæmt lögum er refsivert að brjóta trúnað sem  

opinber starfsmaður. 
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Bragi hjá stofnun C, segir að það séu trúnaðaryfirlýsingar og einnig yfirlýsingar um 

meðferð gagna og tölvunotkun sem starfsmenn þurfi að skrifa undir, einnig að þau séu 

meðvituð um að þau þurfi að fara vel með þau gögn sem þau hafa í höndunum hverju  

sinni.  

 

Svanlaug hjá stofnun D, segir að þau þurfi að þrátt fyrir trúnaðaryfirlýsingar sem 

 starfsmenn eru skyldaðir til þess að skrifa undir þá þurfti samt að skerpa á þessu ferli 

 innan stofnunarinnar því að það hafa komið upp mál þar sem að starfsmenn brjóta 

 trúnað og hafa fengið áminningu í starfi vegna þess. Hún segir einnig að það þurfi að 

 skerpa á ábyrgð starfsmanna innan stofnunarinnar. 

  

5.8. Eru stofnanirnar að fara eftir einhverjum stöðlum og reglugerðum 

Jóhanna hjá stofnun A, segir að stofnunin starfi eða geti ekki haldið út starfsemi nema 

að vera að fara eftir reglugerðum og það gildi um öll mál 

sem koma inn til stofnunarinnar. Hún segir einnig að þau reyni að fara eftir stöðlum án  

þess þó að vera með gildar vottanir. Hún segir að í starfi sínu sem skjalastjóri reyni hún 

að fara eftir skjalastjórnunar staðlinum 15489 þó svo að hann sé ekki samþykktur. 

  

Anna hjá stofnun A, segir að þau hjá stofnuninni séu að fara eftir mikið af stöðlum þá 

sérstaklega stöðlum um upplýsingaöryggi og stöðlum tengdum skjalastjórnun. Það eru 

einnig reglugerðir sem verði að fara eftir vegna þess að án þeirra geti stofnunin ekki 

starfað.  

 

Bára hjá stofnun B, segir að þau séu með 27001 staðalinn samþykktan innan  

stofnunarinnar, sem er upplýsingaöryggis staðalinn. Hún segir að vegna þess hvers eðlis 
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stofnunin er þá getur stofnunin ekki starfað án þess að fara eftir reglugerðum og lögum  

sem hafa verið sett fram af Alþingi.  

 

Gunnar hjá stofnun B, tekur undir þetta og segir að stofnunin sé að vinna eftir þremur  

stöðlum sem eru ekki allir vottaðir en þau hafi þá að leiðarljósi.  

 

Vala hjá stofnun C, segir að þau séu að fara eftir reglugerðum og síðan séu þau að fara  

eftir ISO 15489 skjalastjórnunar staðlinum og einnig eftir gæðastjórnunar staðli og  

öryggisstjórnunar staðli.  

Bragi hjá stofnun C, segir að þau séu að fara eftir stöðlum og reglugerðum þótt þau séu  

ekki með neina vottun. Eins fara þau eftir lögum um opinbera starfsmenn og  

persónuverndarlögum. 

Kristín  hjá stofnun D, segir að þau séu að fara eftir lögum og reglugerðum um meðferð  

sjúkragagna, reglum um rafræn sjúkrakerfi, lög um opinbera starfsmenn og eru með  

gæðahandbók með leiðbeiningum fyrir starfsfólk. En þau eru ekki með neina vottun eða  

staðla sem þau eru að vinna eftir segir hún.  

 

5.9. Hvernig er  meðferð persónugreinanlegra gagna háttað  innan stofnana?. 

 

Jóhanna hjá stofnun A, segir að flestir starfsmenn stofnunarinnar eru að meðhöndla  

persónugreinanleg gögn í sínu starfi og þá þurfi að brýna fyrir starfsmönnum trúnað  

gagnvart þessum gögnum sem verið er að meðhöndla.  

 

Undir þetta tekur Anna sem einnig vinnur hjá stofnun A, að starfsmenn í sínu starfi  

þurfa að vera meðvitaðir um gögnin sem þeir eru að meðhöndla hverju sinni því að  

þetta er svo viðkvæmur hópur, með viðkvæm málefni sem kemur inn í stofnunina og  
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það þarf að taka tillit til þess.  

 

Bára hjá stofnun B, segir að allir séu meðvitaðir um hverskonar gögn séu til meðferðar 

innan stofnunarinnar og að allir séu að vinna með persónugreinanleg gögn sem eru  

rosalega viðkvæm, og að öll starfsemin sé öll meðvituð um að persónverndarlög verða 

að vera í forgrunni þegar verið er að vinna með þessi gögn innan stofnunarinnar.  

 

Bragi hjá stofnun C, segir að stofnunin geti ekki starfað án þess að persónuverndarlög 

séu í hávegum höfð innan hennar, því hún vinni með viðkvæmustu gögn sem verða til 

hjá  einstaklingum í þjóðfélaginu. Starfsmenn verða að hafa það í huga þegar þau vinna 

með þessi viðkvæmu gögn. 

 

Kristín hjá stofnun D, segir að eitt af kerfunum sem þau eru að vinna með geymi allar 

heilsufarsupplýsingar einstaklinga og því verði að fara mjög varlega með þessi gögn því  

þessar persónugreinalegu upplýsingar eru svo viðkvæmar fyrir einstaklingana sem um 

ræðir, starfsmenn verða því að vera meðvitaðir um hvernig upplýsingar þeir eru með í  

höndunum.  
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6.  Samantekt og umræður 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig stofnanir á Íslandi halda utan um 

skráningu, aðgengi og öryggi persónugreinanlegra gagna sem berast þeim eða verða til 

hjá þeim stofnunum sem vinna með persónugreinanleg gögn, sem lúta að  

heilbrigðisgögnum af alls konar tagi. Leitast var við gefa mynd af starfsemi stofnanna og 

verkferlum sem þau nota til þess að varðveita og vinna með persónugreinanleg gögn. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með í upphafi lögðu áherslu á að koma með 

fræðilega umfjöllun um hvernig stofnanirnar byggja upp starfsemi sína í sambandi við 

skjalastjórn og það sem viðkemur henni hverju sinni. Í öðru lagi hvort að 

aðgangstýringar séu í lagi innan stofnana og hvort að meðhöndlun á 

persónugreinanlegum gögnum sé í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu 

persónulegra gagna nr. 90 (2018). Í síðasta lagi hvort að persónuverndarlögin sem voru 

sett árið 2018 hafi breytt einhverju verklagi hjá stofnunum.  Í þessum kafla verða teknir 

saman helstu efnisþættir niðurstöðukaflans og þeir settir í samhengi við fræðilega hluta 

ritgerðarinnar og verður leitast við svörum við rannsóknarspurningunum. Samantektin 

samanstendur af þemum sem voru sett fram í niðurstöðukaflanum. 

 

6.1  Hvernig er skjalastjórnun háttað innan stofnanna.  

 

Rannsóknarspurning eitt snerist um hvernig stofnanirnar byggja upp starfsemi sína í 

sambandi við skjalastjórnun og allt sem henni viðkemur.  

 

 

Allar stofnanir á Íslandi vinna með skjöl að einhverju tagi í sínu daglega starfi hvort sem 

að þau eru á pappír eða á tölvutæku formi en skjöl eru skilgreind sem  

„hverskonar gögn sem verða til á hvaða formi sem er og innihalda upplýsingar sem 

borist eða orðið til við starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings“ (Lög um opinber 

skjalasöfn nr. 77, 2014). 

Hvert skjal hefur ákveðin lífstíma sem er eins og hringrás lífsins. Lífstími skjals gengur út 

á að skjöl eru eins og lífverur sem ganga í gegnum ákveðin stig á lífsleiðinni (Lára Rut 
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Jóhannsdóttir, 2019). Stofnanir sem vinna með viðkvæm persónugreinanleg gögn eru  

með allt of mikið af kerfum sem tala ekki saman og því er ekki alltaf hægt að fara eftir 

lögum og reglum um persónuvernd innan þessarar stofnanna vegna þess að kerfin hjá 

þeim tala ekki saman, þessar stofnanir vita vel af þessum vanda sem þær standa frammi 

fyrir í sambandi við þessi kerfi sem þau eru að nota (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90, 2018). Margir af viðmælendum mínum minntust á þann 

möguleika að byggja sjálf upp kerfi sem tala saman við skjalastjórnunarkerfið til þess að 

minnka tvíverknað við vinnslu á málum sem þau sinna. Þegar að tvíverknaður verður við 

vinnslu mála er alltaf hætta á því að mistök verði við vinnslu á málum sem stofnanirnar 

eru að vinna að hverju sinni.   

 

Jóhanna og Anna sem vinna hjá stofnun A, eru báðar sammála um að One System kerfið 

sé fínt en það tali ekki við önnur kerfi sem stofnunin sé líka að nota. Þær eru sammála 

um að kerfin mættu vera færri og tala meira saman sín á milli og að þetta væri minni 

kostnaður fyrir stofnunina til lengri tíma litið. Þær minnast báðar líka á það að þetta er 

svo mikill tvíverknaður að vinna í svona mörgum kerfum og síðan að setja inn í 

skjalavistunarkerfið.  

Sá veruleiki sem blasir við þessum stofnunum er sá að öll þessi kerfi sem þau eru að 

vinna í tala ekki saman og því er meiri hætta á því að upplýsingar sem eru í einu kerfi 

færast ekki yfir í annað kerfi sem verið er að vinna í. Starfsfólk stofnana er ekki nógu 

meðvitað um að loka afurð vinnu þeirra þurfi að enda í skjalavistunarkerfinu. Þegar 

starfsfólk stofnunar er vant að vinna í einu kerfi sem er hluti af fleiri kerfum innan 

stofnunarinnar þá er eingin hvatning eða hvati fyrir það starfsfólk til þess að færa 

lokaafurðina af vinnu sinni á annan stað í annað kerfi.  

 

En margar hindranir standa í veginum fyrir því að fólk sé að nota kerfin sem eru til 

staðar innan stofnananna, og er það þá helsta hindrunin sú að fólk er hrætt við kerfin og 

að setja sig inn í kerfin til þess að vinna í þeim. Fólk sem vinnur innan þessara stofnanna 

er hrætt við að nota skjalavistunarkerfið vegna þess að það er svo mikið vesen að þeirra 

sögn að vera að vinna í svona mörgum kerfum og þurfa þá líka að setja síðan lokaafurð 

inn í skjalavistunarkerfið. Þar sem að margir eru innan stofnanna bara að vinna í einu 
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kerfi sem snýr að þeirra vinnu virðist vera einhver hindrun fyrir starfsfólk að fara síðan 

og setja lokaafurðina af vinnu sinni inn í skjalavistunarkerfið. Með því að sameina kerfi 

og gera þau einfaldari í notkun geta þessar stofnanir gert kerfin aðgengilegri fyrir 

starfsfólk stofnanna og þessar aðgerðir gætu einnig minnkað kostnað fyrir stofnanirnar 

þegar litið er til framtíðar.  

 

Vala hjá stofnun C, segir að allir hafi aðgang að skjalavistunarkerfinu og helsta hindrunin 

sem verður við að nota kerfin sé í huga fólks en tekur undir það að kerfið mætti vera 

einfaldara og auðskiljanlegra og að fólk nenni ekki að setja sig inn í þetta til þess að læra 

að nota kerfið.  

 

Það kemur fram hjá öllum viðmælendum að enginn af stofnununum er með 

skjalavistunaráætlun, og þar af leiðandi eru þessar stofnir ekki að fara eftir lögum og 

reglum frá þjóðskjalasafni í starfseminni hjá sér (Þjóðskjalasafn Íslands, 2018). Að vera 

ekki með skjalavistunaráætlun er í raun og veru brot á lögum um opinber skjalasöfn nr. 

77 ( 2014). Að virða ekki lög er ekki ásættanlegt að sé gert hjá opinberum stofnunum 

sem starfa eða segjast starfa eingöngu vegna reglugerða og laga frá alþingi. Að stofnanir 

hafi það sem afsökun að vera ekki með tíma eða koma sér ekki í að setja þessa áætlun 

upp þrátt fyrir að vera með skjalastjóra í fullu starfi hjá öllum þessum stofnunum. 

Skjalavistunaráætlun á að vera hluti af starfsemi skjalasafna og er grundvallarstjórntæki 

til þess að halda utan um skjöl sem að verður til eða berast stofnuninni. Samkvæmt 

lögum á þessi skjalavistunaráætlun að vera til staðar, að hún sé það ekki kom mér mjög 

á óvart þar sem að þetta eru allt stofnanir sem starfa sem opinberar stofnanir. 

 

Bára hjá stofnun B, segir að stofnunin sé ekki með skjalavistunaráætlun en að hún sé 

byrjuð að vinna að henni og að setja upp einhverja beinagrind að henni. Hún segir einnig 

að hún sé búin að vera að vinna mikið í að pakka og grisja hjá stofnunninni, en hún segir 

einnig að stofnunin sé ekki með skjalavistunaráætlun. En hún sé á dagskrá. 
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Svanlaug hjá stofnun D, segir að þau séu ekki með skjalavistunaráætlun því þau séu ekki 

með skjalavistunarkerfi til þess að fara eftir einhverri áætlun, hún segir að þau séu að 

skoða þessi skjalavistunarmál. En þrátt fyrir að vera með upplýsingafræðing í fullu starfi 

innan stofnunarinnar þá er hún ekki með kerfi eða neitt til þess að vista skjöl sem er 

mjög slæmt fyrri svona stóra stofnun sem stofnun D er.  

 

Þegar nýju persónuverndarlöggjöf var samþykkt frá Alþingi í Júní árið 2018 þurftu allar 

stofnanir að gera vinnsluskrá til þess að geta tekið upp persónuvernd og búið til 

persónuverndarstefnu fyrir sína stofnun( Persónuvernd.e.d) Vinna verið þessar 

vinnsluskrár var mikil og þurfti að gera nýja samninga við marga aðila innan sem utan 

stofnanna. Þessar vinnsluskrár hefði mátt auðveldlega nota sem grunn að 

skjalavistunaráætlun hjá öllum þessum stofnunum en svo var ekki gert (Lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr.90, 2018). Vinna við vinnsluskrá og 

skjalavistunaráætlun hefði auðveldlega geta haldist í hendur þegar farið var í vinnu við 

vinnsluskrár árið 2018. Með því að fara í þessar aðgerðir samtímis hefði getað sparað 

umræddum stofnunum mikið fjármagn og vinnustundir hefði það verið gert samhliða. 

Hvers vegna fór stofnanirnar ekki í það að koma inn skjalavistunaráætluninni samhliða 

því að innleiða persónuverndarlöggjöfina á sínum tíma, þar sem að skjalavistunaráætlun 

er hluti af reglum og leiðbeiningum frá Þjóðskjalasafni (Þjóðskjalasafn ,2018) sem að 

stofnanirnar verða að fara eftir. Skjalvistunaráætlun er grunnur að starfi skjalastjóra og 

að stofnun eða fyrirtæki sé með yfirsýn yfir skjöl sem berast stofnuninni eða verða til hjá 

henni. Að hafa ekki skjalavistunaráætlun þýðir að stofnanirnar hafa ekki yfirsýn yfir 

starfsemi sína. Vinnan sem fór í það að koma á vinnsluskrá innan allra þessara stofnanna 

hefði geta nýst sem grunnur að skjalavistunaráætlun hjá þessum stofnunum. 

 

 

Jóhanna hjá stofnun A, segir að við vinnu við vinnsluskránna hafi margt komið fram sem 

nýta mætti í skjalavistunaráætlun.  
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Vala hjá stofnun C, segir að stofnunin sé með vinnsluskrá og að það hafi verið farið í 

heilmikla vinnu við að koma henni í gagnið innan stofnunarinnar, og að hluta af þessari 

vinnu mætti nota til þess að búa til skjalavistunaráætlun, það er að segja þessi gögn sem 

urðu til við vinnslu með vinnsluskránna.  

Svanlaug hjá stofnun D, segir að stofnunin sé með vinnsluskrá en hún sé ekki fullkomin, 

að hún sé ekki nógu góð, hún segir að stofnunin hafi þurft að gera mikið af samningum 

upp á nýtt við vinnsluaðila sem hluta af innleiðingu persónuverndarlaganna.  

 

 

 

 

6.2  Aðgangstýringar og persónugreinanleg gögn hjá stofnunum 

  

Rannsóknarspurning tvö snerist um að athuga hvort að aðgangsstýringar séu í lagi innan 

stofnanna og hvort að meðhöndlun á persónugreinanlegum gögnum sé í lagi innan 

þessara stofnanna.  

 

Allar stofnanirnar eru að nota tölvupósta sem hluta af vinnugögnum hjá sér en flokka þá 

ekki sérstaklega þannig að mistök geta orðið við skráningu mála hjá stofnununum þegar 

að tölvupóstar eru ekki látnir fylgja málunum inn í skjalavistunarkerfinu þar sem þeir 

eiga að vistast. Tölvupóstar oftar en ekki innihalda persónugreinanleg gögn sem verður 

að vista undir málum sem verið er að vinna innan stofnunarinnar. Þar sem að flestar 

stofnanir og opinberir aðilar eru að reyna að minnka hjá sér pappír þá fara flest 

samskipti við „ viðskiptavini“ í gegnum tölvu og tölvupósta. Þessi samskipti verður að 

geyma svo að „ viðskiptavinurinn“ geti fengi sem besta þjónustu hverju sinni. 

Persónugreinaleg gögn fylgja oft þessum tölvupóstum og því verður að gæta öryggis og 

fara varlega með þessi gögn. Þessir tölvupóstar verða að fylgja málum sem þeir tilheyra 

strax, til þess að koma í veg fyrir mistök sem geta orðið ef viðkvæmar upplýsingar fylgja 

ekki málunum. Full tölvupósthólf hjá starfsfólki innan stofnana er ekki eitthvað sem ætti 

að vera en virðist vera hjá þessum stofnunum sem um ræðir.  
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Jóhanna hjá stofnun A, segir að tölvupóstar séu stór hluti af vinnugögnum sem berast 

stofnuninni og að þeir eigi að vistast undir málum sem þeir tilheyra strax þegar þeir 

berast. En raunin sé ekki sú, starfsfólk stofnunarinnar eru ekki að vista tölvupósta undir 

málum og því séu tölvupósthólf full út um alla stofnun sem á alls ekki að vera. Hún segir 

að sem skjalastjóri hjá stofnuninni þurfi hún endalaust að vera að hamra á því við 

starfsfólk stofnunarinnar að fara eftir verklagi sem búið sé að setja innan hennar 

varðandi tölvupósta og hvar þeir eigi að vistast (Þjóðskjalasafn Íslands, 2019). 

 

Bára Hjá stofnun B, segir að tölvupóstar séu ekki skilgreindir sem vinnugögn hjá þeim 

þótt svo að þeir séu það í raun og veru. Að þeir eiga að vera vistaðir undir málum eða 

með erindum sem þeir tilheyra en oftar en ekki eru þeir það ekki því að stofnunin er stór 

og þau fá mikið magn af tölvupóstum sem innihalda persónugreinanleg gögn sem eiga 

ekki heima inn í tölvupósthólfum hjá starfsmönnum. 

 

Aðgangstýringar verða að vera í lagi hjá stofnunum sem vinna með persónugreinanleg 

gögn aðgangstýringar að gögnum eru hluti að vinnu sem stofnanir verða að sinna. Í 

hugbúnaðarkerfum stofnananna er reynt að gera skjalastjórnunarkerfið aðgengilegra 

með því að hafa flýtihnappa og ákveðnar skráningaraðferðir til þess að auðvelda 

skráningu mála (Kristín Guðmundsdóttir, 2016). Skjalastjórnunarkerfið er hluti af 

málasafni stofnanna og er gerð sú krafa að opinberir aðilar noti málalykil til þess að 

halda utan um skjöl í málasafni sínu. Aðgangstýringar eru hluti af því umhverfi sem 

umræddar stofnanir starfa í. Ef aðgangstýringar eru ekki til staðar eða ekki í forgrunni 

hjá stofnunum þá geta orðið mistök við vinnu með persónugreinanleg gögn. Mistök geta 

ef þau verða komið sér ílla  fyrir stofnanir sem byggja vinnu sína á trausti og gegnsæi 

gagnvart „ viðskiptavinum“ sínum. 

 

 

Bragi hjá stofnun C, segir að allar upplýsingar sem eru  persónugreinanlega upplýsingar 

séu dulkóðaðar niður í grunn og að aðeins tveir aðilar innan stofnunarinnar hafi kóða til 



69 

 

þess að af kóða þessi gögn ef þess þarf.  Hann segir að flest gögn sem innihalda 

persónugreinanlegar upplýsingar um einstaklinga séu og eiga að vera læst öðrum en 

þeim sem eru að vinna að málum þess einstaklings.  

 

Guðrún hjá stofnun A, segir að hún sem almennur starfmaður hafi bara aðgang að sínu 

svæði og sinni deild og að allt sé aðgangstýrt innan stofnunarinnar.  

 

Aðgangstýringar eiga að vera í lagi innan þessara stofnanna en hjá stofnun D, sem að er 

ekki með skjalavistunarkerfi eru aðgangstýringar ekki í lagi upp að því leiti að sjúkragögn 

sem eru einn gagnagrunnurinn hjá þeim virkar ekki sem skildi vegna þess að allt of 

margir heilbrigðisstarfsmenn hafa aðgang að þessu kerfi og upp hafa komið mál þar sem 

starfsmenn eru að skoða sjúkrastöðu hjá fólki sem það er sjálft ekki að sinna.  

 

Starfsfólk stofnanna verða að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingar þegar þeir hefja störf hjá 

opinberum stofnunum samanber lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna nr. 

70 frá árinu 1996, en einnig hefur þurft að skerpa á trúnaðaryfirlýsingum eftir að 

persónuverndarlögin voru samþykkt í júní 2018. Var það einna helst gert í gegnum 

vinnslusamninga sem þurfti endurskoðun þegar stofnanirnar tóku lögin í gildi og var það 

gert samhliða vinnsluskránni þegar hún var tekin í notkun. Trúnaður er mikilvægur 

þáttur í vinnslu persónuupplýsinga hverju sinni. Starfsfólk sem vinnu með 

persónuupplýsingar dags daglega verður að fara eftir lögum og reglum þegar það vinnur 

með slíkar upplýsingar. Að fá bara áminningu í starfi er ekki nóg þegar að fólk brýtur 

trúnað á einhvern hátt því þessar upplýsingar eru mjög persónulegar fyrir einstaklinginn 

sem um ræðir (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90, 2018). 

Trúnaður er eitt helsta tæki stofnunar til þess að vernda einstaklingana sem til hennar 

leita með sín allra viðkvæmustu mál og upplýsingar. Ef trúnaður er brotinn getur það 

valdið því að einstaklingar beri minna traust til þessara stofnana heldur en þau ættu 

kannski að gera. Það er mikilvægt fyrir stofnanir sem vinna með persónugreinanleg gögn 

að þau hafi traust almennings í landinu og að orðspor þessara stofnanna sé gott. 

Starfsmenn ríkisins eru bundnir þagnarskyldu samkvæmt 18. gr. laga um réttindi og 
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skyldur starfsmanna ríkisins frá árinu 1996. Þar kemur fram að hverjum starfsmanni er 

skylt að gæta þagnmælsku um það sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og þurfa að 

vera leyndar samkvæmt lögum. Þagnarskyldan heldur áfram þrátt fyrir að starfsmenn 

láti af störfum. Þagnarskyldan er í raun þríþætt og byggir í fyrsta lagi á grundvelli laga 

um þagnarskyldu, í öðru lagi á fyrirmælum yfirmanna og í þriðja lagi á eðli málsins sem 

um ræðir. 

 

  

Svanlaug hjá stofnun D, segir að það þurfti þrátt fyrir trúnaðaryfirlýsingar sem 

starfsmenn er skyldaðir að skrifa undir þá þurfi samt að skerpa á þessum ferlum innan 

stofnunarinnar því komið hafa upp mál þar sem starfsmenn stofnunarinnar hafa brotið 

trúnað og hafa fengið áminningu í starfi vegna þess. Hún segir að það þurfi að skerpa á 

ábyrgð starfsmanna innan stofnunarinnar.  

 

 

6.3  Meðferð persónugreinanlegra gagna  

 

Rannsóknarspurning þrjú fjallar um hvort að stofnanirnar hafi á einhvern hátt þurft að 

breyta verklagi hjá sér í kjölfar persónuverndarlaganna sem samþykkt voru frá alþingi 

árið 2018. 

 

Verdun persónuupplýsinga eru mikilvægustu réttindi sem einstaklingur á. Allir eiga rétt 

á því að persónuupplýsingar þeirra njóti ákveðinnar verndar. Vinna með 

persónuupplýsingar skal vera með sanngjörnum hætti. Aðilar sem safna saman 

persónugreinanlegum gögnum um einstaklinga og vinna með þær upplýsingar verða að 

gera það með yfirlýstum tilgangi og þarfnast sú vinna samþykkis einstaklings sem gögnin 

lúta að (Lög um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi nr.75, 2019). Stofnanir sem 

vinna með persónugreinanleg gögn verða að hafa það í huga hverskonar upplýsingar 

þau eru að vinna með hverju sinni. Starfsmenn þessara stofnanna verða að fara eftir 

lögum og reglum sem eru sett fram við vinnslu með persónugreinanleg gögn. Þessar 
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stofnanir sem vinna með viðkvæmustu gögnin okkar verða að vera meðvitaðar um 

hverskonar gögn þau eru með í höndunum hverju sinni og sinna þeim að al mestu alúð 

því þessar upplýsingar eru svo persónulegar(Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90, 2018). Með því að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingar tekur hver 

og einn starfsmaður ábyrgð á því að hann leki ekki þessum viðkvæmu upplýsingum sem 

hann verður vitni að eða vinnur með innan stofnunarinnar(Lög um réttindi og skyldur  

opinberra starfmanna nr. 70, 1996). Þrátt fyrir trúnaðaryfirlýsingar hefur komið fyrir að 

starfsmenn hafi brotið trúnað hjá allavegana einni stofnun og hafa þeir starfsmenn hafa 

fengið áminningu í starfi en ekki reknir. Slík viðurlög setja ekki gott fordæmi fyrir þá 

starfsmenn sem ákveða síðan seinna að brjóta trúnað, ef það eru engar alvarlegar 

afleiðingar nema áminning í boði þá eru meiri líkur á því að brotinn verði trúnaður 

endurtekið. Samkvæmt lögum um réttindi og skyldur  opinberra starfsmanna nr. 70  frá 

árinu 1996 og lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90 frá árinu 2018. 

 

 

Bára hjá stofnun B, segir að allir starfsmenn séu meðvitaðir um hvers konar gögn séu til 

meðferðar hjá stofnuninni og að allir starfsmenn séu að vinna með persónugreinanleg 

gögn. Þá kom einnig fram að allir starfmenn séu meðvitaðir um persónuverndarlögin 

sem verða að vera í forgangi þegar það er verið að vinna með þessi gögn innan 

stofnunarinnar.   

 

Bragi hjá stofnun C, segir að stofnunin geti ekki starfað án persónuverndarlaga og verði 

þau að vera í hávegum höfð innan hennar, stofnunin vinni með viðkvæmustu gögnin 

sem verða til hjá einstaklingum í þjóðfélaginu. Starfsmenn verða að hafa það í huga 

þegar þau vinna með persónugreinanleg gögn. 

 

Stofnanir sem vinna með heilbrigðisupplýsingar geta ekki starfað án þess fara eftir 

lögum og reglum sem varða starfsemi þeirra. Þessar reglur og reglugerðir eru settar 

fram af Alþingi (Lög um sjúkraskrár nr. 55, 2009). Opinberar stofnanir verða að fara eftir 

lögum og reglum sem settar eru fyrir þær hverju sinni. Engin þessara stofnana sem ég 

tók fyrir í rannsókninni er með vottaða staðla sem þau vinna eftir en segjast samt hafa 
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þá til hliðsjónar við vinnu sína með persónugreinanleg gögn. Þessar stofnanir eru 

opinberar stofnanir og verða að starfa eftir lögum um opinberar stofnanir sem setja 

þeim ákveðnar reglur og lög sem þau verða að starfa eftir. Staðlar sem að stofnanirnar 

fara eftir án þess að vera með vottanir eru skjalastjórnunar staðalinn 15489 ( 

Staðalaráð, 2016), og 27001 upplýsingaöryggis staðalinn ( Staðalráð ,2016). Það myndi 

verkja meira traust til þessara stofnanna ef að þau væru með vottanir samþykktar og 

auglýstar á heimasíðum sínum. Það kom rannsakanda á óvart við vinnslu þessarar 

rannsóknar að umræddar stofnanir eru ekki með neina vottun eða eru að vinna í því að 

fá vottanir.  

 

Jóhanna hjá stofnun A, segir að stofnunin starfi eða getur ekki haldið út starfsemi nema 

að fara eftir reglugerðum og verði þau að fara eftir þeim í sambandi við öll mál sem 

koma inn til stofnunarinnar. Hún segir einnig að þau reyni að fara eftir stöðlum án þess 

þó að vera með gildar vottanir. Hún segir í starfi sínu sem skjalastjóri reyni hún að fara 

eftir skjalastjórnunar staðlinum 15489 þó svo að hann sé ekki samþykktur hjá 

stofnuninni.  

 

Bára hjá stofnun B, segir að þau séu með 27001 staðalinn samþykktan innan 

stofnunarinnar, en það er upplýsingaöryggis staðalinn. Hún segir að vegna þess hvers 

eðlis stofnunin er þá getur stofnunin ekki starfað án þess að fara eftir reglugerðum og 

lögum sem hafa verið sett fram af alþingi.  

 

Vala hjá stofnun C, segir að þau séu að fara eftir reglugerðum og síðan séu þau að fara 

eftir skjalastjórnunar staðlinum 15489 og einnig eftir gæðastjórnunar staðli og 

öryggistjórnunar staðli. 

 

Kristín hjá stofnun D, segir að þau séu að fara eftir lögum og reglugerðum um meðferð 

sjúkragagna, reglum um rafræn sjúkrakerfi, lög um opinbera starfsmenn og eru með 

gæðahandbók með leiðbeiningum fyrir starfsfólk. En þau séu ekki með neina vottun eða 

staðla sem þau eru að vinna eftir. 
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7. Lokaorð 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig stofnanir á Íslandi halda utan um 

skráningu, aðgengi og öryggi persónugreinanlegra gagna sem berast þeim eða verða til 

hjá stofnunum sem vinna með viðkvæmustu gögnin okkar. Leitast var við gefa mynd af 

starfsemi stofnanna og verkferlum sem þau nota til þess að varðveita og vinna með 

persónugreinanleg gögn. 

Markmiðið var í upphafi að koma með fræðilega umfjöllun um hvernig stofnanirnar 

byggja upp starfsemi sína í sambandi við skjalastjórnun. Í öðru lagi hvort að 

aðgangstýringar séu í lagi innan stofnanna og hvort að meðhöndlun á 

persónugreinanlegum gögnum sé í lagi. Í síðasta lagi hvort að persónuverndarlögin sem 

voru sett árið 2018 hafi breytt einhverju verklagi hjá stofnunum.  

 

Í fyrsta lagi gáfu niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að allt of mörg kerfi væru til 

staðar innan stofnanna sem tala ekki við hvert annað. Að ekki sé til brú á milli þessara 

kerfa til þess að auðvelda vinnu inn í kerfunum fyrir starfsmenn. Starfsmenn stofnanna 

lýstu allir yfir því að margar hindranir séu til staðar hjá starfsfólki stofnanna við að nota 

skjalastjórnunarkerfið vegna þess að fólk er vant því það vinna í einu kerfi og finnst þá 

algjör óþarfi að setja síðan þessa vinnu inn í skjalavistunarkerfið. Stofnanirnar eru ekki 

með skjalvistunaráætlun sem er grundvallar verkfæri til þess að hafa góða yfirsýn yfir 

verkefni og mál stofnunarinnar. Að vera ekki með skjalavistunaráætlun er brot á lögum 

um opinber skjalasöfn.  

 

Í öðru lagi kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að vinnsluskrár eru til staðar innan 

stofnanna og var farið í þá vinnu samhliða því að taka inn nýju persónuverndarlögin árið 

2018. En þrátt fyrir þá vinnu var ekki hluti af vinnsluskránni notuð til þess að búa til 

skjalavistunaráætlun á þeim tíma. Þegar stofnanir eru skyldaðar með lögum að hafa 

vinnsluskrá og það er farið strax í þá vinnu, eru þær þá ekki skyldaðar til þess að hafa 

skjalavistunaráætlun eins og segir til í öðrum lögum um opinber skjalasöfn. Sem 

rannsakandi spyr ég mig hvers vegna var ekki farið í að gera skjalavistunaráætlun 

samhliða því að taka inn vinnsluskránna þegar hún varð til innan þessarar stofnanna? Er 
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það kannski að yfirmenn eða stjórnendur þessarar stofnanna sjá ekki skjalavörslu hjá sér 

sem mikilvægan hluta af vinnu sem stofnunin sinnir hverju sinni? Það virðist vera þannig 

að skjalastjórnun þrátt fyrir að vera á flottum stað í skipulagriti stofnunarinnar þá er ekki 

mikil áhersla lögð á hana innan þessara stofnanna. Allar þessar stofnanir vinna með 

mikilvæg persónugreinanleg gögn sem mega ekki fara á flakk eða mega ekki verða gerð 

opinber því það stangast við persónuverndarlög. Að vera ekki með bæði vinnsluskrá og 

skjalavistunaráætlun sem í raun og veru geta unnið saman til bóta fyrir stofnanirnar er 

algjörlega út í hött sem verður að bæta úr. Þessar stofnanir þurfa að setja upp 

skjalavistunaráætlanir strax til þess að þær séu að fara eftir lögum sem þær ættu 

reyndar að vera að gera nú þegar.  

 

 

Í þriðja lagi kom fram í niðurstöðunum að tölvupóstar eru hluti af vinnugögnum hjá 

öllum stofnununum sem rætt var við. Tölvupóstar eiga að vistast með málum sem koma 

eða verða til innan stofnanna en gera það ekki vegna þess að starfsmenn gera það ekki. 

Tölvupósthólf hjá starfsmönnum eru full af oft á tíðum viðkvæmum upplýsingum sem 

eiga ekki að vera í tölvupósthólfum heldur að fylgja máli þess einstaklings. Allar 

stofnanirnar segja að það þurfi að sameina verklag innan stofnanna í sambandi við 

tölvupósthólf starfsmanna innan þeirra. Sumir viðmælendur mínir lýstu yfir áhyggjum af 

því að tölvupóstar væru liggjandi inn á tölvupósthólfum hjá hinum og þessum 

starfsmanni í stað þess að vera tengdir við einstaklinginn og lýstu því að þannig verði til 

mistök við úrvinnslu mála fyrir einstaklinga innan stofnanna ef að öll gögn fylgja ekki 

málunum sem verið er að vinna í.  

 

Í fjórða lagi kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að aðgangstýringar innan stofnana 

eru samkvæmt viðmælendum mínum hjá fjórum ónefndum stofnunum að þær séu í lagi 

að hver og ein deild innan þessara stofnanna sé með sín svæði sem þau vinna í málum 

sem þau eiga að vinna í. Að allt sé aðgangstýrt niður í grunn og óviðkomandi aðilar eiga 

ekki að komast inn í kerfin hjá þeim. Gögn sem eru á pappír er geymd í skjalageymslum 

eða skjalaskápum sem eru læstir utan að komandi aðilum. Að hver og einn starfsmaður 

sé skráður og veittur aðgangur að þeim málum sem hann á bara að hafa aðgang að.  
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Í fimmta lagi kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að allir starfsmenn stofnanna 

skrifa undir trúnaðaryfirlýsingar sem opinberir starfsmenn. Einnig þurfi þeir aðilar sem 

vinna að sérverkefnum fyrir stofnanirnar að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingar þegar þeir 

taka að sér verkefni fyrir stofnanirnar. Vegna þess hvers eðlis verkefni stofnanna er 

verða trúnaðaryfirlýsingar að vera í lagi og að farið sé eftir lögum um persónuvernd og 

lögum um opinbera starfsmenn. Nokkrir viðmælendur mínir minntust reyndar á það að 

það þyrfti að skerpa á trúnaðaryfirlýsingum og fara yfir með starfsmönnum reglulega 

afleiðingar þess að brjóta trúnað. Það þurfi einnig að minna starfsfólk reglulega á hvaða 

ábyrgð þeir eru með innan stofnananna og hvernig gögn þeir eru að meðhöndla hverju 

sinni í sínu starfi.  

 

Í sjötta lagi kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að þrátt fyrir að vera ekki með 

neinar vottanir samþykktar þá eru allar stofnanirnar að vinna eftir einhverjum stöðlum 

sem þær hafa til hliðsjónar við vinnu sína. Þessir staðlar þrátt fyrir að vera ekki vottaðir 

eru skjalastjórnunar staðallinn 15489 og upplýsingaöryggis staðalinn 27001 sem eru 

notaðir innan þeirra.  Flestar stofnanirnar sögðu að þær gætu ekki starfað án þess að 

vera að vinna eftir reglugerðum sem alþingi Íslendinga hafa sett fyrir þær hverju sinni.  

 

Í sjöunda lagi eru allar stofnanirnar að meðhöndla persónugreinanleg gögn á hverjum 

degi og starfsmenn þeirra í yfir 90 prósent tilvika að vinna með persónugreinanleg gögn. 

Þessi gögn eru viðkvæmustu gögn sem einstaklingar eiga um sjálfan sig innan stofnana 

og verður því að fara eftir lögum og reglum um persónuvernd til hins ýtrasta þegar 

unnið er með þessi gögn. Verða starfsmenn hverjar stofnunar að vera meðvitaðir um 

hvers konar gögn er verið að vinna með innan stofnanna. Heilsufars upplýsingar 

einstaklinga eru viðkvæmustu upplýsingar sem stofnanir vinna með og verður því að 

vera ákveðnir verkferlar sem verður að fara eftir við meðhöndlun þeirra.  

 

Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem hún er ekki mjög 

víðtæk. Þó má draga ýmsar ályktanir af niðurstöðunum og er vonast til þess að 

rannsóknin komi til með að nýtast einhverjum stofnunum sem vinna með þessi 

viðkvæmustu gögnin okkar. Allir viðmælendur mínir gætu haft not af þessari rannsókn 
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til að fá betri skilning og ná heildarsamhengi á viðfangsefninu, einnig til þess að laga til í 

skjalamálum hjá sér og bæta vinnulag og verklag hjá sér.  

 

Það kom rannsakanda mjög á óvart hversu tilbúið fólk var að gefa af tíma sínum til að 

svara spurningum  í sambandi við þessa rannsókn. Alls staðar var vel tekið í að ræða við 

mig og hefur þetta verið skemmtilegt ferðalag frá upphafi til enda. Það sem að sló mig 

mest við vinnslu þessarar rannsóknar var að engin af þessum opinberu stofnunum eru 

með skjalavistunaráætlun sem þau fara eftir og að hjá þeim öllum er hún bara til í 

höfðinu á skjalastjórunum þrátt fyrir að þessir skjalastjórar hafi kannski unnið hjá 

stofnunninni sem þeir starfa hjá lengi hafi ekki fengið tíma eða fjármagn frá 

stjórnendum til þess að setja hana niður og starfa eftir henni. Skjalavistunaráætlun er til 

þess að stofnanirnar hafi yfirsýn yfir gögnin hjá sér. Þrátt fyrir að allar stofnanirnar séu 

með málalykil þá er það ekki nóg til þess að hafa heildarsýn yfir skjalamálin hjá einstakri 

stofnun. Það sem að sló mig einnig við vinnslu á þessari rannsókn var að ein  

stofnananna var ekki með neitt skjalavistunarkerfi sem þau voru að nota. Þetta er frekar 

stór stofnun sem starfar og vinnur með mikið af viðkvæmum persónugreinanlegum 

gögnum daglega með starfstöðvar út um allt land. Ég hélt að svona stór stofnun myndi 

alveg örugglega vera með skjalamálin hjá sér á hreinu en svo kom á daginn að svo var 

ekki. Ég myndi vilja gera stærri rannsókn á því hvort að fleiri opinberar stofnanir séu ekki 

með skjalavistunaráætlun, hvers vegna að svo sé ekki og hvort að einhver viðurlög séu 

gegn því að vera ekki með þessa skjalavistunaráætlun. Ávinningur sem getur hlotist af 

rannsókn þessari er sá að stofnanirnar sem vinna með persónugreinanleg gögn að 

staðaldri geti nýtt sér þessa rannsókn til þess að breyta og bæta hjá sér verklagsreglur 

þegar það viðkemur svo viðkvæmum þáttum sem persónugreinanleg gögn eru. Einnig 

að þau geti með þessari rannsókn skjalfest hjá sér skjalavistunaráætlun sem eru svo 

mikilvægur þáttur í skjalavörslu hjá þessum stofnunum sem og öðrum stofnunum sem 

halda utan um viðkvæmustu gögnin okkar. Einnig gætu þau notað þessa rannsókn til 

þess að nota tækifærið til þess lagfæra og einfalda kerfin sem þau eru að nota innan 

þessara stofnanna.  
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Viðauki A-  Trúnaðaryfrlýsing 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku í rannsókn í upplýsingafræði. 

 

Háskóli Íslands      Rannsakandi 

Félagsvísindasvið      Ásta Huld Iðunnardóttir 

Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild  021181-4479 

Upplýsingafræði       Mastersnemi í  

Haust 2020      Upplýsingafræði við HÍ 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku í rannsókn. 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. 

Þátttakendum verða gefin gervinöfn og öllum gögnum eytt að lokinni afritun og 

greiningu á viðtölum. Auk þess verður gætt þess til hins ítrasta að ekki verði hægt að 

rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararitgerðinni. 

Þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtalinu 

stendur.  
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Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í 

meistararannsókn um Persónugreinanleg gögn: Skráning, aðgengi og öryggi hjá 

opinberum heilbrigðisstofnunum á Íslandi. 

 

 
Dagsetning og staður  

____________________________  

Undirskrift þátttakanda  

 

___________________________  

Undirskrift rannsakanda 

Viðauki B- Tölvupóstur til þátttakenda 

 

Tölvupóstur sendur til þátttakenda í rannsókn í upplýsingafræði 

 

Ég heiti Ásta Huld Iðunnardóttir og er nemandi í MIS námi í upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands.   

Ég er að vinna að rannsókn fyrir lokaverkefnið mitt í upplýsingafræði. Lokaverkefnið mitt fjallar 

um hvernig stofnanir á Íslandi meðhöndla persónugreinanlegu gögnin okkar.   

Ég var að velta því fyrir mér hvort að þú og tveir aðrir aðilar sem vinna hjá ykkur væru til í að 

setjast niður með mér í 50 mín viðtal sem ég myndi nota síðan í MIS ritgerðinni minni?  

Fullum trúnaði er heitið.  

Með bestu kveðju  

Ásta Huld Iðunnardóttir   
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Viðauki C - Viðtalsrammi  

 

Bakgrunnur 

 

Getur þú sagt mér frá menntun þinni og eitthvað um fyrri störf? 

 • Hefur þú unnið lengi við þitt sérsvið? 

 • Hefur þú áður unnið á stað þar sem  skjalastjórnun  fer fram? 

 

Stofnunin  

 • Hvaða kerfi er stofnunin að nota?  

- Eru allir innan stofnunarinnar sem nota kerfið? 

- Er erfitt að fá fólk til þess að nota kerfið? 

• Hvernig upplifir þú þetta kerfi? 

- Er eitthvað að þínu mati sem betur mætti fara í kerfinu? 

 

Er stofnunin með skjalavistunaráætlun? 

- Ef svo ere r verið að fara eftir henni?  

- Að hvaða leiti er það gert eða ekki? 

Er stofnunin með málalykil? 

- Ef svo er ekki afhverju? 

 

Er stofnunin með vinnsluskrá? 

Er stofnunin að fara eftir reglum og  leiðbeiningum frá þjóðskjalasafni? 

Eru tölvupósta hluti af vinnugögnum hjá ykkur ? 

- Hvernig eru þeir vistaðir? 

- Eru þeir vistaðir undir málum eða einhverju öðru? 

 

Skjalastjóri  

• Hvar vistar þú skjöl sem þú þarft að geyma fyrir þig, en eru vinnutengd? 

- Er einhver annar er þú persónulega sem hefur aðgang að þeim? 

 • Flokkar þú þessi skjöl á einhvern hátt? 

 • Lýstu því fyrir mér hvernig þú flokkar þessi skjöl. 
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 • Hvað um önnur skjöl sem ekki eru rafræn, hvernig geymir þú þau? 

- Eru einhverjir ferlar sem þarf að fara eftir innanhús sérstaklega? 

 • Hvernig upplifir þú þann hluta vinnunnar sem fer í að ganga frá skjölum og vista þau?  

Hver hefur aðgang að læstum persónulegum gögnum á frumriti ? 

Hver hefur aðgang að persónulegum gögnum í gagnagrunnum hjá ykkur ? 

Eru bara ákveðir aðilar sem hafa aðgang að skjalageymslunni hjá ykkur ? 

 

Persónuvernd 

 

Þurftuð þið að breyta verkferlum hjá ykkur í ljósi nýju persónuverndarlaganna? 

Ef svo er að hvaða leiti ? 

- Að öllu leiti eða bara að hluta? 

 

Eru margir starfsmenn að meðhöndla persónuleg gögn ? 

- Hversu margir – 

- Eru þeir látnir skrifa undir yfirlýsingu um trúnað 

- - eru einhverjir verkferlar sem fara í gang ef starfsmaður brýtur trúnað 

- Hafa þannig atriði komið upp? 

Fer starfsemin eftir einhverjum stöðlum?  

- Ef svo er hvaða stöðlum? 

 

 

Ég vill þakka þér fyrir að gefa þér af tíma þínum og að taka þátt í rannsókninni minni í 

upplýsingafræði. 
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