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Klinikken My Sports Medicine v. Speciallæge Lillan Tobin Ph.D. behandler og
opbevarer personoplysninger efter persondataforordningen.
Som patient i klinikken My Sports Medicine v. Speciallæge Lillan Tobin Ph.D,
skal nedenstående læses.
Samtykke
Indhentning af informeret samtykke sker ved første kontakt mellem speciallæge Lillan Tobin og
patienten og anføres i patientjournalen. Det afklares i hvilket omfang patienten samtykker til
nedenstående. Tillige ved beslutning om en given behandling skal patienten give informeret
samtykke til behandlingen, før den kan iværksættes.
Indsamling af oplysninger
Klinikken indsamler patienters helbredsoplysninger i en journal, hvilket er lovpligtigt. Dette gøres i
sammenhængen med patientkonsultation og -behandling. Ved enhver konsultation føres der
journal, hvori planen for patientbehandlingen registreres. Dette inkluderer, at der til tider er
behov for at sende patientoplysninger til forskellige instanser.
Kategorier af oplysninger samt modtagere af oplysninger
Oplysninger til brug for patientbehandling
Lovgivning: Autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
(journalføringsbekendtgørelsen).
Hvilke oplysninger: Patientens stamdata, journaloplysninger vedr. undersøgelse og behandling,
medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder og scanningssvar, lægeerklæringer, attester til brug for
myndigheder.
Efter indhentet samtykke fra patient hos My Sports Medicine v. Speciallæge i reumatologi Lillan
Tobin Ph.D., kan der i forbindelse med udredning og behandlingen af patienten, sendes
oplysninger i form af nedenstående.
Henvisninger
Hvilke oplysninger: Patienters relevante helbredsoplysninger til brug for videre behandling hos
anden sundhedsperson
Modtager af oplysninger: Andre sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt, (fysioterapeut,
egen praktiserende læge, anden relevant speciallæge for behandlingen hos speciallæge Lillan
Tobin/sygehus).
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Oplysninger om laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
Lovgivning: Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser iht.
autorisationsloven.
Hvilke oplysninger: Prøverekvisitionen overføres elektronisk til laboratoriet via IT-tjenesten
Webreq.
Prøver tages i klinikken og såfremt klinikken ikke har eget analyseudstyr sendes prøverne til et
sygehuslaboratorium med den regionale forsendelsesordning. Svar på prøverne modtages retur
fra sygehusets ambulatorium via speciallægens IT-system.
Modtagere af oplysninger: Sygehuslaboratorier.
Data til afregningsformål
Lovgivning: Overenskomst om speciallægehjælp § 49, jf. Sundhedsloven.
Hvilke oplysninger: Data vedr. afregning for patientbehandling fremsendes en gang per måned fra
speciallægens IT- afregningssystem til regionens afregningskontor. Videregivelse af oplysninger er
en forudsætning for speciallægens honorering efter overenskomst om speciallægehjælp.
Speciallægen sender en specificeret opgørelse over sit tilgodehavende for undersøgelser og
behandlinger.
Modtagere af oplysninger: Region Hovedstandens afregningskontor.
Data vedr. recepter til apotekerne via receptserveren
Lovgivning: Sundhedsloven og receptbekendtgørelsen.
Hvilke oplysninger: Medicinordinationer. Recepten overføres elektronisk via IT-tjenesten
receptserveren, som Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for.
Modtagere af oplysninger: Landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen.
Data, der indberettes til kliniske kvalitetsdatabaser
Lovgivning: Sundhedslovens §§ 195- 196. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til
kliniske kvalitetsdatabaser (Bekgørelse. nr.909 af 26/06/2016)
Hvilke oplysninger: Kliniske patientdata.
Modtagere af oplysninger: Kliniske kvalitetsdatabaser.

3

Epikriser
Lovgivning: Hjemmel til at videresende epikriser til henvisende læge findes i sundhedslovens § 41.
Hvilke oplysninger: Et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb. Sendes
elektronisk via Edifact til henvisende læge.
Modtagere af oplysningerne: Henvisende læge og, i visse tilfælde, henvisende sygehus.
Dataopbevaring i klinikken
Sletning af personoplysninger sker efter 10 år i hht. Sundhedsloven. Hvis der verserer en klage
eller erstatningssag skal oplysningerne opbevares indtil sagen er afsluttet.
Klinikkens IT-systemhus 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 sker over sikre forbindelser. Personoplysninger, der
overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, beskyttes
med kryptering. Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter,
pseudonomiseres oplysningerne.
Adgangskontroller og –begrænsninger indføres i passende omfang i IT-systemet. Fysisk materiale,
der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.
Databehandleren laver løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne. Kopierne 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 en gang årligt at afgive en
erklæring til Speciallæge Lillan Tobin (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren
handler i overensstemmelse med gældende persondataret.
Klinikken My Sport Medicine v. Lillan Tobin Ph.D. har en skriftlig databehandlingsaftale med Eg
data hvori lovpligtige forhold under persondataforordningens krav af 26. Maj 2018 er opfyldt. (se
denne).
Patientens rettigheder
1. Patienten har ret at blive oplyst om behandling af oplysninger af ham/hende (som anført
ovenfor).
2. Patienten har ret at få indsigt i hvile oplysninger den dataansvarlige behandler om
ham/hende (som anført ovenfor).
3. Patienten har ret at få urigtige oplysninger berigtiget.
4. Patienten har ret at få slettet oplysninger.
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5. Patienten har ret at kræve begrænsning af behandling i en periode.
6. Patienten har ret at få oplysninger afgivet af vedkommende selv med til en ny leverandør.
7. Patienten har ret at gøre indsigelser mod behandling af hans/hendes personoplysninger.
8. Patienten har ret at ikke at blive underlagt automatisk, individuel beslutningstagning.
9. Patienten har ret at tilbagekalde samtykke.
10. Patienten har ret at klage til en tilsynsmyndighed.
11. Patienten har ret at kende til konsekvenserne ved ikke at afgive oplysninger ved indsamling
hos lægen ved konsultation. Herunder at det kan få betydning for behandlingen eller
manglende mulighed for dette.
12. Patienten har ret at få en kopi af sine oplysninger til enhver tid, uden gebyr.
Ved evt. IT sikkerhedsbrud
1. Eg data underretter My Sport Medicine v. Lillan Tobin Ph.D.
2. Der undersøges og beskrives katagorier af data, antal af registrerede, kontaktoplysninger,
foranstaltninger og konsekvenser for registrerede.
3. Den dataansvarlige anmelder tilsynsmyndigheden dette senest 72 timer efter kendskab.
4. Den dataansvarlige underretter den registrerede, hvis sikkerhedsbruddet indebærer en høj
risiko.
5. Dataansvarlige skal tilføje sikkerhedsbruddet til rette fortegnelse.
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