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Priv%tlivspolitik for p%tienter
Beh$ndling $f oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, di3gnostik og beh3ndling 3f dig som 
p3tient inds3mler og beh3ndler Lægerne Holsedore som d3t33nsv3rlig en 
række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter 
3utoris3tionslovens k3p. 6 og journ3lføringsbekendtgørelsen.
I denne priv3tlivspolitik beskrives, hvord3n Lægerne Holsedore beh3ndler, 
bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer $f oplysninger 
Lægerne Holsedore inds3mler og beh3ndler følgende typer 3f 
personoplysninger om dig (i det omf3ng det er relev3nt for netop dig):
Almindelige k%tegorier %f personoplysninger: 

N3vn, 3dresse, evt. e-m3il3dresse, telefonnr., personnummer køn, 
f3milierel3tioner og soci3le rel3tioner, 3rbejdsrel3tioner og udd3nnelse, 
rygerst3tus

Særlige k%tegorier %f personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 
Helbredsoplysninger (f.eks. journ3loplysninger, prøvesv3r, tests, 
røntgenbilleder, sc3nningsv3r mv.), seksuelle forhold, r3ce eller etnisk 
oprindelse s3mt evt. religiøse forhold. 

Form4l
Vi beh3ndler dine personoplysninger til følgende formGl:

Vores undersøgelse, di3gnostisk og beh3ndling 3f dig
Ud3rbejdelse 3f lægeerklæringer 
Ud3rbejdelse 3f 3ttester til brug for myndigheder, forsikringsselsk3ber mv.
Kommunik3tion med eller henvisning til 3ndre sundhedspersoner, læger, 
sygehuse eller sygehusl3bor3torier
Medicinordin3tioner, herunder udstedelse 3f recepter
Indberetning til kliniske kv3litetsd3t3b3ser
Indberetning 3f l3bor3torieprøver til sygehusl3bor3torier
AfregningsformGl

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder 
EUʼs d3t3beskyttelsesforordning, d3t3beskyttelsesloven og 3nden relev3nt 
sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokument3tionspligt
Overholdelse 3f b3s3le principper for beh3ndling 3f personoplysninger 
og juridisk hjemmel for beh3ndlingen 
Iværksættelse og vedligeholdelse 3f tekniske og org3nis3toriske 
sikkerhedsfor3nst3ltninger, herunder men ikke begrænset til 3t hindre 
u3utoriseret 3dg3ng til systemer og oplysninger, hindre modt3gelse 
eller distribution 3f ondsindet kode, st3ndsning 3f 
overbel3stnings3ngreb (deni3l-of-service-3ngreb) og besk3digelser 3f 
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computersystemer og elektroniske kommunik3tionssystemer 
Undersøgelse 3f mist3nke eller viden om sikkerhedsbrud og 
r3pportering til individer og myndigheder
HGndtering 3f forespørgsler og kl3ger fr3 registrerede og 3ndre
HGndtering 3f inspektioner og forespørgsler fr3 tilsynsmyndigheder
HGndtering 3f tvister med registrerede og tredjep3rter.
St3tistiske undersøgelser og vidensk3belig forskning
[indsæt 3ndre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis 
relev3nt]

Frivillighed
NGr v i inds3mler personoplysninger d i rekte f r3 d ig, g iver du 
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til 3t give disse 
personoplysninger til os. Konsekvensen 3f ikke 3t give os personoplysningerne 
vil være, 3t vi ikke k3n v3ret3ge formGlene ovenfor, herunder 3t vi i nogle 
tilfælde ikke k3n undersøge, di3gnosticere eller beh3ndle dig.

Kilder
I nogle tilfælde inds3mler vi personoplysninger om dig fr3 3ndre 
sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opsl3g i elektroniske 
journ3lsystemer. Vi beh3ndler de modt3gende oplysninger i overensstemmelse 
med denne priv3tlivspolitik. 

Videregivelse $f personoplysninger
Idet omf3ng det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, di3gnosticering 
eller beh3ndling 3f dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med 
følgende modt3gere:

Der videregives oplysninger til 3ndre sundhedspersoner, hvis det er 
nødvendigt 3f hensyn til et 3ktuelt beh3ndlingsforløb.
Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kv3litetsd3t3b3ser), 
Styrelsen for P3tientsikkerhed, Sundhedsd3t3styrelsen (medicin, 
v3ccin3tioner, utilsigtede hændelser og dødsf3ld), politi og domstole, 
soci3le myndigheder, Arbejdsm3rkedets Erhvervssikring i det omf3ng, 3t 
der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du h3r som p3tient 3dg3ng til dine egne oplysninger (indsigtsret).
Ved henvisning 3f p3tienter videregives oplysninger til de 
sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
Ved indberetning 3f l3bor3torieprøver videregives prøverne til 
sygehusl3bor3torierne.
Ved indberetning 3f oplysninger i forbindelse med 3fregning for 
p3tientbeh3ndling videregives oplysninger til de region3le 
3fregningskontorer.
Ved udstedelse 3f recepter videregives oplysninger til l3ndets 3poteker og 
Lægemiddelstyrelsen vi3 FMK.
Ved indberetning til kliniske kv3litetsd3t3b3ser.
I 3ndre tilfælde videregives oplysninger til pGrørende eller 
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forsikringsselsk3ber.

L o v g r u n d l $ g f o r b e h $ n d l i n g o g v i d e r e g i v e l s e $ f 
personoplysninger
Det juridiske grundl3g for 3t inds3mle, beh3ndle og videregive dine 
personoplysninger er: 

Til brug for den 3lmindelige p3tientbeh3ndling inds3mles, beh3ndles og 
videregives 3lmindelige personoplysninger i medfør 3f 
d3t3beskyttelsesforordningens 3rtikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme 
personoplysninger inds3mles, beh3ndles og videregives i medfør 3f 
d3t3beskyttelsesforordningens 3rtikel 9(2)(c) og (h). 
Herudover er vi forpligtet til 3t beh3ndle en række personoplysninger om 
dig ved den 3lmindelige p3tientbeh3ndling i medfør 3f 3utoris3tionslovens 
k3p. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journ3ler 
(journ3lføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, s3mt sundhedslovens 
k3p. 9.  
Oplysninger til brug for 3fregning for p3tientbeh3ndling fremsendes en 
g3ng pr. mGned til regionens 3fregningskontor efter reglerne i 
Overenskomst om 3lmen pr3ksissundhedslovens §60. 
Medicinordin3tioner pG recepter s3mt v3ccin3tioner sendes vi3 IT-
tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om 
recepter og dosisdispensering 3f lægemidler særligt k3p. 3. 
Kliniske p3tientd3t3 videregives til kliniske kv3litetsd3t3b3ser efter 
reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning 
3f oplysninger til kliniske kv3litetsd3t3b3ser m.v. D3t3 k3n ogsG 
videregives pG b3ggrund 3f et konkret s3mtykke fr3 dig som p3tient.
Dine personoplysninger videregives 3lene til forsikringsselsk3ber med dit 
forudgGende s3mtykke, jf. d3t3beskyttelsesforordningens 3rtikel 6(1)(3) og 
9(2)(3). 
Dine personoplysninger videregives 3lene til dine pGrørende med dit 
forudgGende s3mtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
Ved 3fdøde p3tienter k3n visse personoplysninger videregives til 3fdødes 
nærmeste pGrørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilb$gek$ldelse $f s$mtykke. Hvis beh3ndlingen 3f dine personoplysninger 
er b3seret pG s3mtykke, h3r du ret til 3t tilb3gek3lde s3mtykket. Hvis du 
tilb3gek3lder s3mtykket, pGvirker det ikke beh3ndlingen forud for 
tilb3gek3ldelse 3f s3mtykket, herunder en videregivelse b3seret pG s3mtykke.

Brug $f d$t$beh$ndlere
Dine personoplysninger beh3ndles og opbev3res hos vores d3t3beh3ndlere, 
som opbev3rer dem pG vegne 3f og efter instruks fr3 os. vores d3t3beh3ndlere 
er p.t.

Sygesikringen, Region Syd
Systemhuset CGM (Lægejourn3lsystem)
Ipnetcom, Vepitel  (ip-telefoni, ekg, lungefunktionstester)
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DAK-E (digit3le forløbspl3ner)
DMDD, Webreq og Webp3tient (bestilling 3f l3bor3torieprøver og 
opbev3ring 3f borgerens sv3r pG spørgeskem3er)

Opbev$ringsperiode
Vi opbev3rer personoplysninger om dig, sG længe vi h3r behov for 3t v3ret3ge 
d e o v e r f o r 3 n g i v n e f o r m G l .  V i h 3 r d o g i h e n h o l d t i l 
journ3lføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til 3t opbev3re disse i minimum 10 Gr 
efter seneste tilførsel til journ3len. Der k3n opstG tilfælde hvor vi er nøds3get til 
3t opbev3re dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en 
kl3ges3g eller erst3tningss3g, hvor oplysninger i sG f3ld vil blive opbev3ret, 
indtil s3gen er endeligt 3fsluttet. 

Dine rettigheder
Du h3r – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til 
indsigt i personoplysninger, retten til 3t fG ændret ukorrekte oplysninger, retten 
til 3t fG slettet oplysninger, retten til 3t fG begrænset oplysninger, retten til 
d3t3port3bilitet, retten til 3t gøre indsigelse mod beh3ndlingen 3f 
pe rsonop lysn inger ne , he runder i f t . 3u tom3t i se re t , i nd iv idue l 
beslutningst3gning (”profilering”). 
I fo rho ld t i l s le tn ing e r denne re t t ighed dog mod i f icere t 3 f 
journ3lføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, 3t der ikke mG ske 
sletning i p3tientjourn3ler, men 3lene rettelse, tilføjelse.
Du h3r ogsG ret til 3t kl3ge til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder 
D3t3tilsynet.

Kont$kt
Hvis du h3r spørgsmGl vedrørende beh3ndlingen 3f dine personoplysninger 
eller udnyttelsen 3f dine rettigheder, er du velkommen til 3t kont3kte os pG 
66142313.

Adresseoplysninger pG klinikken:
Lægerne Holsedore
Skt. Anne Pl3ds 4, underet3gen
5000 Od C
D3to: 25/5 2018


