
Gæstenetværk i Region Nordjylland  

Formål  
• At underrette personale på regionens sygehuse og andre institutioner med trådløst  
netværk om muligheden for patienter, pårørende og andre besøgendes adgang til  
Gæstenetværk 
• At informere personale om arbejdsopgaver i forbindelse med patienters, pårørendes og  
andre besøgendes adgang til Gæstenetværket. 

Definitioner  
Gæstenetværk Trådløst netværk som tillader patienter, pårørende og andre besøgende  

at tilgå internetforbindelse uden omkostninger. 
Support Hjælp fra Koncern IT via telefon eller mail. 
NemID Det digitale login til private og offentlige tjenester på internettet. Ejes af DanId, 

Nationalbanken og Digitaliseringsstyrelsen. 

Beskrivelse  
Fra onsdag den 13. juni 2012 har patienter, pårørende og andre besøgende i regionens  
sygehuse mulighed for at benytte Regionens Gæstenetværk, så de kan gå på internettet,  
tjekke mail etc. 

Patienter, pårørende og andre besøgende medbringer egen computer med trådløst  
netværkskort.  

Gæstenetværket er et gratis tilbud. Regionen påtager sig intet ansvar for netudfald og deraf  
manglende forbindelse. Ligeledes ydes der ingen support i forhold til opsætning eller andre  
problemer, der måtte opleves med systemet.  

Adgangen til Gæstenetværket sker med NemID identifikation, SMS eller med erstatningskode. Patienter, 

pårørende og andre besøgende bør gøres opmærksom på, at al aktivitet på Gæstenetværket bliver logget, 

og at man kan holdes personlig ansvarlig for misbrug. 

Der er udarbejdet en folder, som kan udleveres til patienter, pårørende og andre besøgende. Som 

personale på sengeafdeling1 har man ingen pligt til at hjælpe patienter, pårørende eller andre besøgende 

med at etablere adgang til Gæstenetværket ud over eventuelt at udlevere eller henvise til pjecen 

”Gæstenetværk”. Man kan som personale blive spurgt om udleveringssted for erstatningskode, hvis man 

ikke er i besiddelse af NemID eller mobiltelefon. Udleveringssted af erstatningskoder til gæstenetværk er 

forskelligt for det enkelte sygehus. Det kan være Informationen eller en enkelt afdeling, der kan udstede 

koden. Det står på siden, hvor der logges ind på Gæstenetværket, hvor en erstatningskode kan anskafffes. 

                                                           
1 Hvis sengeafdelingen ligger i et sygehus uden tilknyttet Information, kan der være en opgave med at udlevere  
erstatning for NEM ID efter lokal instruks for dette. 



Oplysninger om personers brug af netværket gemmes i 30 dage, hvorefter loggen slettes. Regionen 

benytter ikke oplysningerne på nogen måde, de udleveres udelukkende til politiet i tilfælde af 

efterforskning. I folderen gøres læseren opmærksom på logning. 

Efter login er der automatisk tildelt adgang i 12 timer. Det kan opleves, at forbindelsen kræver ny 

indtastning af NemID, hvis computeren flyttes rundt på sygehuset. 

Pjecen er tilgængelig i mediearkivet på www.TrykkeriOnline.rn.dk. Herfra  kan den hentes eller 

bestilles som tryksag. 

http://www.trykkerionline.rn.dk/

