GYNÆKOLOGISK KLINIK TAASTRUP
DATAFORORDNING
Håndtering af patientdata i Gynækologisk Klinik Taastrup (GKT)
I forbindelse med undersøgelse og behandling af dig som patient i GKT
indsamles og behandles en række persondata om dig.
Typer af data
Følgende data indsamles helt eller delvist i relevant omfang:
•
Almindelige data: CPR.-nr, navn, adresse, email, telefonnr.,
familierelationer.
•
Helbredsdata, herunder: sygehistorie, blodprøvesvar, andre testsvar,
røntgenbilleder og scanninger.
Formål med indsamling og behandling af data
Data indsamles og behandles med henblik på diagnostik og behandling af den
tilstand, du er henvist for. Data samles i din patientjournal.
Dette muliggør:
•
Udarbejdelse af lægeerklæringer og attester
•
Henvisning til andre behandlere
•
Medicinordinationer
•
Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
•
Afregnings af ydelser overfor Regionen
•
Overholdelse af dokumentationspligt
•
Besvarelse af forespørgsler
•
Inspektioner fra tilsynsmyndigheder
•
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
Frivillighed
Det er frivilligt for dig at give GKT dine persondata, men uden disse kan GKT
ikke opfylde de ovenfor nævnte formål, og dermed ikke udføre diagnostik og
behandling.
Kilder
Data indsamles fra:
•
Dig direkte
•
Andre behandlere/sygehuse,
•
Kliniske databaser med prøvesvar

Videregivelse af data
Relevante data videregives i det omfang det er nødvendigt det aktuelle
behandlingsforløb eller er et lovkrav.
Dette omfatter videregivelse til:
•
Andre sundhedspersoner (f.eks. ved henvisning eller lægebrev ved
afsluttet behandling)
•
Kliniske kvalitetsdatabaser, herunder
o Cancerregistret
o Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningesystem (SEI)
•
Det Danske Vaccinationsregister
•
Styrelsen for Patientsikkerhed
•
Fælles Medicinkort
•
Sociale myndigheder
•
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (i lovpligtigt omfang)
•
Dig selv
•
Regionerne (for afregning af ydelser)
•
Pårørende eller forsikringsselskaber efter samtykke.
Brug af databehandlere
Alle dine data behandles og opbevares hos firmaet Novax A/S, der har leveret
vores elektroniske journalsystem.
Enkelte typer af data opbevares i papirform aflåst i GKT.
Opbevaringsperiode
I følger lov om journalføring har GKT pligt til at opbevare dine data i minimum
10 år efter seneste ændring af journalen.
Dine rettigheder
Journalen rummer dine data.
Du har ret til:
•
Indsigt i alle data i din journal
•
At få ændret ukorrekte data
•
At klage over datahåndteringen til f.eks. Datatilsynet.
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