
Dok 2093027 

 

Den dataansvarlige 

Navn Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz 

CVR-nummer  17563246 

Adresse Torvet 7, 2, tv 

Telefonnummer 40814143 

E-mail adresse Hertz@metalog.dk 

Hjemmeside  www.metalog.dk 

 

Behandlingen af personoplysninger  

Behandlingens betegnelse  Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om henviste børn og unge 
Formålene med behandlingen Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre udredning og behand-

ling af patienter. For at muliggøre patientudredningen og patientbehandlingen, er det nødvendigt 

at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundheds- og socialsektorerne.  
 
 

 

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger 

Kategori:  
Patienter 

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) 

☒  Race eller etnisk oprindelse  

☐  Politisk overbevisning 

☒  Religiøs overbevisning 

☐  Filosofisk overbevisning 

☐  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

☒  Helbredsoplysninger  

Ved helbredsoplysninger forstås:  

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersø-

gelse og behandling af børn og unge, medicin, 

prøvesvar, tests, røntgenbilleder og scannings-

svar m.v. 
☒  Seksuelle forhold eller orientering 

☐  Genetiske elle biometriske data til brug for 

identifikation, f.eks. irisscanning og fingeraf-

tryk som adgangskontrol 
☐  Strafbare oplysninger  

 

 

☒  Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. børn og unges navn, person-

nummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer. Forældrenes navn, adresse og kontakt 

oplysninger. 
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Modtagere af personoplysningerne  

Kategorier af modtagere (både selv-
stændigt dataansvarlige og databe-
handlere), som personoplysnin-
gerne overlades eller videregives til 

Patientbehandling 

• Andre sundhedspersoner efter reglerne i sundhedsloven 

• Myndigheder efter reglerne i sundhedsloven og anden særlovgivning 

• Systemhus, MyClinic 

• Kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne om disse 

• Styrelsen for Patientsikkerhed 

• Det Fælles Medicinkort 

• Politiet 

• Sociale myndigheder 

• Familierne selv i forbindelse med egen acces 

• Skoler 

• Kommune/PPR 

 

Henvisning af børn og unge 

• De sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt  

• MultiMED Henvisningshotellet 

 

Laboratorieprøver til sygehuslaboratorier 

• Sygehuslaboratorierne 

 

Data vedr. recepter til apotekerne via receptserveren 

• Landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen. 

 

Epikriser 

• Den henvisende læge og visse tilfælde det henvisende sygehus, PPR og psykologer.  

 

Underretninger 

• Til socialforvaltninger 

 

Klinikadministration 

• It-leverandør, www.itsupport.dk  

• Skat 

• NETS – digital signatur 

 

 
 
 

Sletning af personoplysninger 

Forventede tidsfrister for sletning af 
forskellige kategorier af oplysninger 

Helbredsoplysninger indeholdt i patientjourna-

ler  

 

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med 

lovgivningens krav. Som reglerne er nu, skal 

helbredsoplysninger indeholdt i en patientjour-

nal opbevares mindst 10 år. Hvis der verserer 

en klage- eller erstatningssag skal oplysnin-

gerne opbevares, indtil sagen er afsluttet.  
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Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

Sikkerhed Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til 

at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at 

oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer 

uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.  

 

Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der 

overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyt-

tes med kryptering.  Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, 

skal oplysningerne desuden pseudonomiseres. 

 

Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der in-

deholder personoplysninger, opbevares aflåst.  

 

Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne. Kopierne 

skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan 

genskabes.  

 

Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en 

erklæring til mig (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overens-

stemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Er-

klæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revi-

sor.  
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Dokumentnavn Personoplysninger og diskretion 
Dato for ikraft-
trædelse 

22.5.2018 
 

Revideres senest  22.5.2019 
Ansvarlig for do-
kumentet  

Søren Hertz 

Godkendt af Søren Hertz 
 

Formål At sikre beskyttelse mod misbrug og tab af personoplysninger samt sikre patientens diskre-
tion i kontakten med klinikken. 
 

Hvem gælder do-
kumentet for? 

Søren Hertz 

Fremgangsmåde 13.1 Aftale med IT-leverandør: 
 
Jeg har aftaler, som sikrer backup, hindrer uretmæssig adgang til personoplysninger: 
 

• Et sikkert elektronisk lægesystem MyClinic 
• Sikkert e-mail system 
• Regelmæssig back-up 
• Firewall- og antivirusprogrammer 

Personlige data lagres i klinikkens lægesystem. Der er daglig backup af lægesystemet, en 
del af kontrakten med lægesystemets leverandør. 

Jeg har personligt brugernavn og password til lægesystemet samt personlig e-mail. 

Der er firewall- og antivirusprogram, hvilket er en del af kontrakten med lægesystemets 
leverandør.  

Fortrolige oplysninger, så som prøvesvar og henvisninger, sendes i et lukket, sikkert e-mail 
system. 

Systemhuset har automatisk logningslister for uretmæssig adgang, og er ansvarlig for daglig 
backup og opbevaring af backup af personoplysninger og diverse oplysninger og skemaer, 
som ikke indeholder personfølsomme oplysninger.  

Ved nedbrud af systemet, udføres journalisering skriftligt indtil det kan indføres i journal. 
Såfremt recept ikke kan afventes, indtelefoneres den. 

13.2 Retningslinjer for håndtering af personoplysninger 
 
Der er ikke tilgang til mine journaloplysninger ved opslag udefra.  

Undtagelsen er IT-udbyder, som har mulighed for fjerntilgang til min computere. Det gøres 
kun, når det er aftalt på forhånd og jeg sidder ved skærmen. 
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Indhentning af journaloplysninger fra sygehus, egen læge eller praktiserende speciallæge 
sker kun efter aftale med patienten (forældre/værge). Mundtlig eller skriftlig fuldmagt (no-
teres i journalen). Videresendelse af oplysninger til andre relevante behandlere, sociale in-
stanser, forsikringsselskaber eller egen læge, sker kun efter mundtlig tilladelse (som noteres 
i journalen) eller ved indhentning af skriftlig tilladelse. 

Patientjournaler er elektroniske. Relevante oplysninger i papirform opbevares i egen jour-
nalmappe i sekretariatet aflåst og brandsikret. Ingen personfølsomme data ligger frit til-
gængeligt i klinikken. 

Oplysninger om resultater af undersøgelser, f.eks. laboratoriesvar, indtales aldrig på tele-
fonsvarer. 

Kontakt med/fra personer, som modtager information angående en patient, noteres i jour-
nalen med navn og tilhørsforhold (mor/far, tolk, sagsbehandler, læge, sygehus osv.).  

Kun i særlige undtagelsestilfælde kan udleveres journaloplysninger til tredje part uden at 
der foreligger skriftlig tilladelse fra forældre. 

Patienten/forældre kan frabede sig, at informationer indhentes og videregives, og dette no-
teres i journalen.  

13.3 Procedure for, hvordan patienter sikres diskretion i klinikken 
 
Ingen personfølsomme oplysninger må ligge fremme frit tilgængeligt.  

Personoplysninger indhentes og videregives via edifact, som er et krypteret elektronisk sy-
stem. Denne udveksling foregår altid med patientens accept. Denne accept noteres i jour-
nalen.  

Såfremt patienten frabeder sig videregivelse af oplysninger, overholdes dette.  

Konsultationer foregår altid for lukkede døre. I tilfælde af konsultationer uden for klinikken 
er jeg særligt opmærksom på ikke at tale om personfølsomme oplysninger.  

Patienter eller pårørende er ikke alene i lokaler, hvor der er tilgang til data om andre.   

 


