
 

Journalnummer: 2008-58-0034

Blankettype: Offentlig forvaltning

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den of fentlige forvaltning.

Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger, der fremgår af
anmeldelsesblanketten, blive offentliggjort i Datatilsynets fortegnelse over anmeldte
behandlinger. Fortegnelsen er offentligt tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside. Felter
markeret med * skal  udfyldes.

1.Dataansvarlig
myndighed

Navn
Region Syddanmark
Adresse
IT-staben Damhaven 12
Kommunekode (For kommuner og amter: Angiv kommune- eller
amtskode. For øvrige myndigheder: Angiv ressortministerium)
1083
Postnr.
7100
By
Vejle
Evt.J.nr./ID.nr.
 

 
[X] Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller

 
[X] Oplysningerne opbevares hos databehandler

 
Databehandlerens navn
1.Odense Universitetshospital 2.Langtved data A/S 3.SPSS
Danmark A/S 4.Statens Institut for Folkesundhed 5. UNI*C

 
Databehandlerens adresse
1.Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C 2. Tagtækkevej 8,
4.sal, 5230 Odense 3. Røjleskjær 11 2840 Holte 4.
Svanemøllevej 25, 2100 København Ø 5. Vermundsgade 5,
2100 København Ø

 

2. Betegnelse og
formål

Behandlingens betegnelse:

Kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af
Sundhedsstyrelsen

 
Behandlingens formål og evt.delformål:

Formålet med de kliniske kvalitetsdatabaser er, med
udgangspunkt i det enkelte patientforløb, at belyse og bidrage til
forbedring af den samlede kvalitet eller dele af den samlede
kvalitet af sundhedsvæsenets indsats. Regionsråd,
kommunalbestyrelser, private personer og institutioner, der driver
sygehuse, samt praktiserende sundhedspersoner har pligt til at
indberette oplysninger til landsdækkende kliniske
kvalitetsdatabaser samt til andre kliniske kvalitetsdatabaser efter
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nærmere regler fastsat af Sundhedsstyrelsen. Indberetningen
kan ske uden samtykke fra patienten. Anvendelse af oplysninger
må kun ske som led i løbende overvågning, evaluering og
udvikling af den kliniske kvalitet samt som led i synliggørelsen af
den kliniske kvalitet over for borgerne. Anmeldelsen omfatter
følgende kliniske kvalitetsdatabaser: 1) Dansk Lungecancer
Register (landsdækkende) 2) Den landsdækkende klinisk
database for patienter i aktiv behandling for kronisk nyresvigt
(landsdækkende) 3) Dansk Urogynækologisk Database
(DugaBase) (landsdækkende) 4) Database for børne- og
ungdomspsykiatri (BupBase) (landsdækkende) 5) Prostata
database II for behandling af bening prostatahyperplasi
(ProsBase) (landsdækkende) 6) Dansk AlmenMedicinsk
database for diabetes (landsdækkende) 7)
Multitraumedatabasen (landsdækkende )

 
Behandlingen skal udelukkende finde sted i videnskabelig eller
statistisk øjemed

 
[X] Ja
[ ]

 

Nej

 
Behandlingen skal udelukkende finde sted med henblik på at føre
et retsinformationssystem

 
[ ] Ja
[X] 

 

Nej

 

3. Generel beskrivelse Følgende typer af behandling indgår:

Indsamling, registrering, opbevaring, analyse, anonymisering og
sletning af patientoplysninger

 
Der vil blive foretaget samkøring/sammenstilling af oplysninger i
kontroløjemed

 
[X] 

 

Nej

 
[ ] Ja, med hjemmel i følgende lov:

 
Der indgår manuelle registre i behandlingen

 
[ ] Ja
[X] 

 

Nej

 
Der påtænkes truffet afgørelser udelukkende på grundlag af
elektronisk databehandling

 
[ ] Ja
[X] 

 

Nej
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Der behandles følgende følsomme oplysninger:

 
[X] Racemæssig eller etnisk baggrund
[ ] Politisk overbevisning
[ ] Religiøs overbevisning
[ ] Filosofisk overbevisning
[ ] Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
[X] Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika,

alkohol m.v.
[X] 

 

Seksuelle forhold

 
Der behandles følgende andre oplysninger om enkeltpersoners
rent private forhold?

 
[ ] Strafbare forhold
[ ] Foreningsmæssige forhold
[X] Væsentlige sociale problemer
[X] Andet
  

4.Kategorier af
registrerede
og oplys-
ningstyper

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer:

 

A)
Patienter, der modtager eller har modtaget behandling på et
nærmere afgrænset behandlings- eller sygdomsområde

B)
C)
D)
E)
F)

 
 

Der behandles følgende typer af oplysninger om de ovenfor
angivne kategorier af personer:

 
ad A) Identifikationsoplysninger, helbreds- og

behandlingsoplysninger, oplysning om racemæssig
eller etnisk baggrund, oplysninger om væsentlige
sociale problemer samt oplysninger om andre rent
private forhold

ad B)
ad C)
ad D)
ad E)
ad F)

 

5. Modtagere Oplysningerne kan overføres til følgende modtagere eller
kategorier af modtagere:

Oplysninger kan alene videregives til brug for statistiske eller
videnskabelige formål, og videregivelse kan kun ske efter
forudgående tilladelse fra Datatilsynet, jf. persondatalovens §
10, stk. 3.

 

6. Tredjelande Der påtænkes overført oplysninger til tredjelande:

 
[X] Nej
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[ ]

 

Ja, overførslen sker med følgende formål:

 

 

7. Sikkerhed Der træffes sikkerhedsforanstaltninger, som beskrevet i
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 kapitel
1 og 2

 
[X] Ja
[ ]

 

Nej

 
Der træffes sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 kapitel
3

 
[X] Ja
[ ]

 

Nej

 
 Evt. yderligere sikkerhedsforanstaltninger:

 

8. Påbegynd-
else Tidspunkt for påbegyndelse af

behandling:

 

Dato
Løbende i.h.t. regionens
beslutning

 

9.Sletning Tidspunkt for sletning af oplysninger:

Oplysninger i en klinisk kvalitetsdatabase slettes eller
anonymiseres, når Sundhedsstyrelsens tilladelse udløber, eller
hvis fornødent patientsamtykke ikke foreligger. Der skal løbende
ske sletning af oplysninger, der ikke længere er nødvendige for
varetagelsen af databasens formål.

 

Note fra Datatilsynet
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