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  Side 2 

 

Om databaser 

Ved kliniske kvalitetsdatabaser forstås registre, hvor der sker en registrering af data, der med 

udgangspunkt i det enkelte patientforløb kan belyse den samlede kvalitet eller dele af den samlede 

kvalitet af sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter (kilde: § 1, Stk. 

2., BEK nr 975 af 28/06/2016) 

 

Godkendte kvalitetsdatabaser kan jf. Sundhedsloven §196, stk. 4 indsamle personhenførbare oplysninger 

uden samtykke fra personen/den registrerede. 

 

I indeværende dokument er Region Midtjyllands forpligtelser som dataansvarlig region for regionernes 

landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (KKDB) beskrevet 

 

Det er her antaget, at Region Midtjylland snarest muligt efter 1. januar 2018 overtager dataansvaret for 

alle landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.  

Ønsket om at samle dataansvaret i Region Midtjylland bunder i: 

 at sikre en ensartet håndtering af regionernes landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser 

 at højne kvaliteten og ensartetheden af den juridiske bistand ved at samle opgaven i én region 

 

Samling af dataansvaret i Region Midtjylland forudsætter blandt andet, at der etableres en fast procedure 

ifm. oprettelse af nye landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Proceduren er beskrevet som del af 

indeværende notat (afsnit C). 

 

Region Midtjylland vil som opgave- og dataansvarlig være ansvarlig for at lovgivningens krav overholdes 

herunder reglerne i Sundhedsloven, Persondataloven (PDL) og tilhørende bekendtgørelser – og fra 

25.5.2018 EU-persondataforordningen (GDPR). 

 

Region Midtjyllands ansvar for overholdelse af forpligtigelserne er administrativt fordelt mellem de 

følgende to parter i regionen: 

 

 Juridisk Kontor, Regionssekretariatet 

 RKKP 

 

I de følgende afsnit gennemgås:  

A. Region Midtjyllands forpligtelser  

B. Opfølgning på Region Midtjyllands herunder  RKKP's opgavevaretagelse 

C. Proces for fremtidig oprettelse af nye KKDB'er og bekræftelse af godkendelser for allerede 

etablerede databaser 

D. Proces ifm. flytning af dataansvar fra nuværende dataansvarlige regioner til Region Midtjylland 

(afsnittet fremgår kun midlertidigt af indeværende notat, når flytningen er gennemført fjernes 

afsnittet) 
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Når det gælder information om detaljerede arbejdsgange mhp. overholdelse  af forpligtelserne henvises 

til RKKP's håndbog (under udarbejdelse) 

 

 

A. Region Midtjyllands forpligtelser  

Region Midtjylland vil som opgave og- dataansvarlig myndighed skulle varetage en række opgaver med 

henblik på overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning for etablering og drift af de 

landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.  

Gennemgang af godkendelses- og anmeldelseskrav 

Region Midtjylland skal fremover være enedataansvarlig myndighed for alle landsdækkende kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Myndighedsansvaret gælder for: 

1. Alle KKDB’er, som er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen med regionen som dataansvarlig 

 

For disse databaser, er Region Midtjylland blandt andet ansvarlig for, at databasens drift altid lever op til 

de til enhver tid gældende regler for de kliniske kvalitetsdatabaser. 

 

Fra BEK nr 975 af 28/06/2016 skal særligt fremhæves: 

2. § 2. Oplysninger i kliniske kvalitetsdatabaser må kun anvendes i overensstemmelse med 

kvalitetsdatabasens formål. 

3. § 11. Den dataansvarlige myndighed for den kliniske kvalitetsdatabase skal sikre, at kravene 

efter denne bekendtgørelse overholdes. 

4. jf. § 5. at følgende betingelser er opfyldt: 

1. relevante faglige selskaber har givet tilslutning til oprettelse af databasen (punkt 11) 

2. sammensætningen af den kliniske kvalitetsdatabases styregruppe, herunder om der indgår 

repræsentanter fra det faglige speciale samt den dataansvarlige myndighed skal være oplyst 

3. løbende afrapportering 

4. årlig udgivelse af årsrapporter 

5. Udfyldelse af online dokumentationsskabelon 

6. Jf. BEK nr 909 af 26/06/2016 § 3., Videregivelse af data fra databasen til 

Sundhedsdatastyrelsen. 

 

I forlængelse heraf gælder følgende krav jf. lov om behandling af personoplysninger /vilkår for tilladelsen 

givet via Region Midtjyllands paraplyanmeldelse til Datatilsynet:  

5. At der alene indsamles relevante og nødvendige data  

6. Alle der deltager i behandlingen af databasens personoplysninger, skal være bekendt med 

lovgivningsmæssige krav 

7. En eventuel ekstern databehandlers behandling af personoplysninger skal også leve op til disse 

krav 

8. Lokaler, der benyttes til opbevaring og anden behandling af oplysninger skal være indrettet 

således, at uvedkommende ikke kan få adgang. 

9.  Der skal træffes fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt 

tilintetgøres, fortabes eller forringes. Dette gælder også for databehandlere. Her skal desuden 
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sikres, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Urigtige eller vildledende 

oplysninger eller oplysninger, som er behandlet i strid med loven eller disse krav, skal berigtiges 

eller slettes 

10. Oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere de personer, 

der behandles oplysninger om, længere end det, der er nødvendigt af hensyn til projektets 

gennemførelse 

11. Anden lovgivning med krav til behandling af oplysninger i forbindelse med projektet forudsættes 

overholdt. 

12. Identifikationsoplysninger skal krypteres eller erstattes af et kodenummer el. lign. Alternativt kan 

alle oplysninger lagres krypteret. Krypteringsnøgle, kodenøgle m.v. skal opbevares forsvarligt og 

adskilt fra personoplysningerne. Dette gælder også for personoplysninger, som opbevares på 

bærbare enheder, for eksempel bærbare pc`er, tablets mv. 

13. Adgangen til oplysningerne må kun finde sted ved benyttelse af et fortroligt password. Password 

skal udskiftes mindst en gang om året, og når det i øvrigt er nødvendigt af hensyn til sikker 

behandling af oplysningerne.  

14. Ved overførsel af personhenførbare oplysninger via Internet eller andet eksternt netværk skal der 

træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne kommer til 

uvedkommendes kendskab. Herunder skal der anvendes kryptering, hvis følsomme 

personoplysninger overføres via internettet(eller andre åbne net), og sikring af sikkerhed for 

autencitet(afsenders og modtages identitet) og integritet(de transmitterede oplysningers ægthed) 

skal ske i fornødent omfang ved anvendelse af passende sikkerhedsforanstaltninger. Ved 

anvendelse af interne net skal det sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne  

15. Udtagelige lagringsmedier, sikkerhedskopier af data m.v. skal opbevares forsvarligt aflåst og 

således, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne  

16. Videregivelse/udlevering af personhenførbare oplysninger til andre(dataansvarlige) må kun ske, 

hvis oplysningerne hos modtageren udelukkende skal bruges i statistisk eller videnskabeligt 

øjemed 

17. Manuelt materiale, herunder udskrifter, fejl- og kontrollister mv.med oplysninger, der direkte 

eller indirekte kan henføres til bestemte personer, skal opbevares forsvarligt aflåst og på en 

sådan måde, at uvedkommende ikke kan gøre sig bekendt med indholdet. 

18. Videregivelse/udlevering må kun ske efter forudgående tilladelse fra Region Midtjylland. Region 

Midtjylland kan stille nærmere vilkår for videregivelsen samt for modtagerens behandling af 

oplysningerne. Det fremgår af persondatalovens § 10, stk. 3. Oplysninger kan herudover 

videregives, hvis det fremgår af anden lovgivning, at oplysningerne skal videregives 

19. Ved behandling hos ekstern databehandler skal der indgås en skriftlig aftale herom mellem den 

dataansvarlige (Region Midtjylland ) og databehandleren. Det skal fremgå af aftalen, at 

databehandleren alene behandler personoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige, og at 

oplysningerne ikke må anvendes til databehandlerens egne formål. Den dataansvarlige (Region 

Midtjylland)skal desuden kræve tilstrækkelige oplysninger fra databehandleren til, at den 

dataansvarlige (projektansvarlige) til enhver tid kan sikre sig, at Datatilsynets krav kan 

overholdes, og at de bliver overholdt.  

20. Hvis databehandleren er etableret i en anden medlemsstat, skal det desuden af aftalen fremgå, 

at de yderligere bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger for databehandlere, som eventuelt 

er fastsat i den pågældende medlemsstat, også er gældende for databehandlere 



 
 

  Side 5 

21. Region Midtjylland er som dataansvarlig for den omhandlede database, forpligtet til at overholde 

persondataloven med tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse og vejledning, ligesom behandling af 

data skal ske i overensstemmelse med Region Midtjyllands informationssikkerhedspolitik, 

vejledninger og informationssikkerhedshåndbogen mv. 

 

Fra BEK nr 909 af 26/06/2016  skal særligt fremhæves: 

1. § 3. Det påhviler den dataansvarlige myndighed for den kliniske kvalitetsdatabase at sikre, at der 

i forbindelse med databasens årsafslutning videregives data fra den kliniske kvalitetsdatabase til 

Sundhedsdatastyrelsen i henhold til de af Sundhedsdatastyrelsen fastsatte vilkår for 

godkendelsen af den kliniske kvalitetsdatabase. 

2. § 5. Den, der er registreret i en klinisk kvalitetsdatabase, kan hos den dataansvarlige for 

kvalitetsdatabasen anmode om at få indsigt i de oplysninger, der behandles om vedkommende. 

Henvendelsen behandles efter reglerne i §§ 31-34 i persondataloven bortset fra § 32, stk. 4, der 

ikke finder anvendelse på kliniske kvalitetsdatabaser. 

 

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) vedligeholder liste over godkendte databaser her: 

 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-kliniske-kvalitetsdatabaser 

 

Region Midtjylland er dataansvarlig for alle landsdækkende kvalitetsdatabaser. SDS må alene godkende 

databaser, hvor Region Midtjylland har oplyst, at disse  er anmeldt eller vil blive anmeldt Datatilsynet 

under paraplyanmeldelsen  ” Kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen” j.nr. 

2013-58-0026. 

 

 

 

Region Midtjylland vil løbende ajourføre en fortegnelse af de databaser der er omfattet af 

paraplyanmeldelsen. 

 

Fordeling af opgaver relateret til godkendelses- og anmeldelseskrav følger i nedenstående tabel. Når det 

gælder krav 6-22 gøres de formelt gældende overfor databasernes projektansvarlige i godkendelsesbreve 

udsendt af Juridisk Kontor. Den projektansvarlige vil være en RKKP-ansat. 

 

Hovedopgave Delopgaver/afledte 

opgaver 

Ansvarlig 

1. Være godkendt af 

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) 

Sikre at alle fem 

regioner er indforstået 

med etablering/fortsat 

drift af databasen 

RKKP 

 Ansøge SDS om 

godkendelse 

RKKP 

 Angive til SDS at 

Region Midtjylland er 

indforstået med 

Juridisk kontor på baggrund af 

indstilling fra RKKP 
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ansøgning og at RM er 

indstillet på at påtage 

sig dataansvaret for 

databasen 

 Informere øvrige 

parter(hvem er det?), 

hvis database mister 

godkendelse 

RKKP (skal informere juridisk kontor) 

 Fjerne databasen fra 

den interne oversigt 

over databaser 

omfattet af RM´s 

dataansvarhvis den 

mister godkendelse 

fra SDS 

Juridisk kontor (på baggrund af 

information fra RKKP) 

 Informere SDS, hvis 

betingelser for 

godkendelse ikke er 

opfyldt 

RKKP (skal samtidig informere 

juridisk kontor i regionen & RKKP-

kontaktpersoner i alle fem regioner 

og evt. påvirkede privathospitaler, 

kommuner, privatpraktiserende 

aktører) 

2. Alle KKDB’er skal være anmeldt til 

Datatilsynet via Region Midtjyllands 

paraply ”Kliniske kvalitetsdatabaser, der 

er godkendt af 

SundhedsdatastyrelsenInstitut” j.nr. 

2013-58-0026 

Udfylde internt 

anmeldelsesskema 

RKKP 

 Udforme internt 

godkendelsesbrev 

Juridisk kontor 

 Opdatere intern 

oversigt  

Juridisk kontor 

 Fjerne databaser fra 

oversigten 

Juridisk kontor 

3. § 2. Oplysninger i kliniske 

kvalitetsdatabaser må kun anvendes i 

overensstemmelse med 

kvalitetsdatabasens formål. 

- RKKP 

4. Region Midtjylland er som den 

dataansvarlige myndighed ansvarlig for, 

at kvalitetsdatabasen overholder 

reglerne for behandlingssikkerhed, jf. 

lov om behandling af personoplysninger, 

§ 41 og § 42, bekendtgørelse om 

sikkerhedsforanstaltninger til 

 RKKP og juridisk kontorskal til enhver 

tid medvirke til at sikre overholdelse 

af gældende lovgivning samt  interne 

RM- retningslinjer, vejledninger 

informationssikkerhedspolitik, 

informationssikkerhedshåndbogmv. 
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beskyttelse af personoplysninger, som 

behandles for den offentlige forvaltning, 

og den dertil knyttede vejledning. 

 

5. Afledt af § 3. at Region Midtjylland 

som den dataansvarlige region kan 

oplyse: 

1. dækningsgrad 

2. i hvilket omfang det eller de 

pågældende faglige 

selskaber har givet 

tilslutning til oprettelse af 

databasen 

3. sammensætningen af den 

kliniske kvalitetsdatabases 

styregruppe, herunder om 

der indgår repræsentanter 

fra det faglige speciale samt 

den dataansvarlige 

myndighed, 

4. løbende afrapportering 

5. årlig udgivelse af 

årsrapporter 

 

Med henblik på sikring 

af faglig selskabers 

tilslutning og relevant 

repræsentation: 

orientere den faglige 

formand om de 

særlige krav – og 

løbende følge op på 

om det sker 

RKKP  

 Repræsentation af 

Region Midtjylland 

som dataansvarlig 

region i alle KKDB’er 

(og dermed følge op 

på at databasens drift 

lever op til 

lovgivningsmæssige 

vilkår) 

RKKP 

 Oplysninger om 

dækningsgrad og 

afrapportering 

RKKP 

Hvis dækningsgrad kommer under 90 

% er RKKP ansvarlig for at følge op 

med de myndigheder, der ikke lever 

op til sine indberetningsforpligtelser 

og i yderste konsekvens informere 

relevante parter, at databasen ikke 

lever op til godkendelsesbetingelser.  

6. At der alene indsamles relevante og 

nødvendige data (følger af 

Persondataloven) 

- RKKP med intern stikprøvekontrol 
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7. Alle der deltager i behandlingen af 

databasens personoplysninger, skal 

være bekendt med lovgivningsmæssige 

krav & 8. En eventuel ekstern 

databehandlers behandling af 

personoplysninger skal også leve op til 

disse krav 

 

 

Informere 

interne/eksterne 

databehandlere om 

krav samt 

indgå/genforhandle 

databehandleraftaler 

med disse. 

RKKP skal tage initiativ, men Juridisk 

Kontor i Region Midtjylland skal 

godkende aftalerne og regionens it-

chef er underskriver. 

8. Det skal tilsikres at databehandlere 

overholde de sikkerhedsmæssige krav 

for behandling af personoplysninger, jf. 

den indgåede databehandleraftale 

 

Der skal udøves 

kontrol med 

databehandlere 

  

RKKP skal i samarbejde med juridisk 

kontor og evt. IT følge de til enhver 

tid udstukne retningslinjer i RM for 

kontrol af databehandlere 

10. Den dataansvarlige skal træffe 

fornødne sikkerhedsforanstaltninger i 

overensstemmelse med de betingelser 

der er udstedt for databasen, herunder 

til opfyldelse af Region Midtjyllands 

dataansvar 

- RKKP.  

9.,11-17 & 18 Div. krav vedr. 

opbevaring og behandling af oplysninger 

(se ovenfor) 

 RKKP.  

17.. Videregivelse/udlevering af 

personhenførbare oplysninger til 

andre(dataansvarlige) må kun ske, hvis 

oplysningerne hos modtageren 

udelukkende skal bruges i statistisk 

eller videnskabeligt øjemed 

- RKKP 

19. Videregivelse/udlevering må kun 

ske efter forudgående tilladelse fra 

Region Midtjylland 

 Når det gælder videregivelse af 

oplysninger til forskningsformål gives 

tilladelsen af RKKP/databasen (efter 

aftale med Juridisk Kontor). For alle 

øvrige videregivelser skal ske 

tilladelse fra Juridisk Kontor.  

20.-21. div. om eksterne 

databehandlere 

 RKKP.  

22. Region Midtjylland er som 

dataansvarlig for den omhandlede 

databaser, forpligtet til at overholde 

persondataloven med tilhørende 

sikkerhedsbekendtgørelse og 

vejledning, ligesom behandling af data 

 Se punkt 4. 
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skal ske i overensstemmelse med 

Region Midtjyllands 

informationssikkerhedspolitik, 

vejledninger og 

informationssikkerhedshåndbogen mv. 

 

 

B. Opfølgning på Region Midtjyllands  opgavevaretagelse 

Som ovenfor beskrevet er opgavevaretagelsen omkring de kliniske kvalitetsdatabaser administrativt 

fordelt mellem Region Midtjyllands juridiske kontor og RKKP. 

Region Midtjylland har udarbejdet beskrivelser af fordelingen af opgaverne mellem disse to enheder og 

de arbejdsgange der er forbundet hermed, herunder også hvordan den løbende opfølgning på de enkelte 

tilladelser fra Sundhedsdatastyrelsen og anmeldelsen til Datatilsynet for de respektive kliniske 

kvalitetsdatabaser foregår. Beskrivelserne kan rekvireres ved RKKP. RKKP og Region Midtjyllands 

juridiske kontor vil én gang årligt evaluere de aftalte arbejdsgange og fordelingen af de omhandlede 

opgaver enhederne imellem. 

Derudover vil krav til tilsyn også dække RKKP's virksomhed. 

De øvrige fire regioner kan til enhver tid bede om oplysninger om konkret håndtering af driften 

omkring enkeltdatabaser. 

 

C. Proces for fremtidig oprettelse af nye KKDB'er og bekræftelse af 

godkendelser for allerede etablerede databaser 

 

Sundhedsdatastyrelsen behandler alene ansøgninger om godkendelse af databaser, hvis den 

dataansvarlige region bekræfter, at bakke op om ansøgning og have anmeldt databasen til Datatilsynet. 

Region Midtjylland vil som dataansvarlig myndighed fremover kunne /godkende/bekræfte en ansøgning 

om en ny/forlængelse af tilladelse til en database hvis: 

 at databasen har bevillingstilsagn fra RKKP-bestyrelsen  

o Alle fem regioner er repræsenteret i RKKP-bestyrelsen og faglig prioritering af støtte til en 

database indebærer, at regionerne er indforstået med fortsat drift af databasen.  

 at alle regioner & andre myndigheder, der pålægges indberetningsforpligtelse af godkendelsen, 

har tilkendegivet at bakke op om indberetningen. 

o opbakningen sikres via mailhøring af de regionale medlemmer af RKKP-bestyrelsen og 

RKKP-kontaktpersoner. Der skal minimum gives 4 ugers svarfrist i høringen. Høring 

forestås af RKKP's ledelsessekretariat og gennemføres på basis af udfyldt 

ansøgningsskema til Sundhedsdatastyrelsen 

(https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-kliniske-

kvalitetsdatabaser/ansoegning-om-godkendelse-kkdb) og RKKP-prioriteringsskema (kan 

ses her: http://www.rkkp.dk/okonomi/regionernes-udviklingspulje-for-klinisk-kvalitet/) 

 

 

http://www.rkkp.dk/okonomi/regionernes-udviklingspulje-for-klinisk-kvalitet/
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D. Proces ifm. flytning af dataansvaret og opgavevaretagelsen  fra 

nuværende dataansvarlige regioner til Region Midtjylland (afsnittet fremgår 

kun midlertidigt af indeværende notat, når flytningen er gennemført fjernes 

afsnittet) 

 

Der sker en videregivelse af data efter PDL § 10, stk. 3 fra de eksisterende databaser i Region 

Hovedstaden (RH) og Region Syddanmark (RSD) til en ny database i Region Midtjylland (RM). 

Der skal være tale om en reel videregivelse, således at ansvaret for at vurdere lovligheden af 

videregivelsen foretages i RH hhv. RSD, og at RM overtager ansvaret for den nye database. 

Det er en forudsætning, at den enkelte kliniske kvalitetsdatabase oprindeligt er oprettet på et 

lovligt grundlag. Hvis det efterfølgende viser sig ikke at være tilfældet, skal det overvejes om 

de ulovlige forhold helt eller delvist kan lovliggøres, og hvilke konsekvenser dette i øvrigt må 

afstedkomme. 

Der sker en dermed en videregivelse af dataene fra den gamle til den nye database.  

Efter videregivelsen er der tale om en ny database, der anmeldes i RM. 

Det omfang, at andre regioner varetager databehandling for RM i de nyanmeldte databaser 

skal sikres, at eksisterende databehandleraftaler mellem regionerne dækker dette. 

 

Beskrivelse af procedure for etablering af dataansvaret og opgavevaretagelsen i 

Region Midtjylland:  

1. Alle databaser der skal videreføres/nyetableres med Region Midtjylland som dataansvarlig 

skal genanmeldes til Datatilsynet under Region Midtjyllands paraplyanmeldelse. 

Anmeldelsen foretages af RKKP. I forbindelse med anmeldelsen angives det hvis databasen 

tidligere har været underlagt anden regions dataansvar. 

Hvis databasen endnu ikke er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen, herunder med ny 

dataansvarlig, angives dette i anmeldelsen. 

RKKP giver besked til de tidligere dataansvarlige regioner når anmeldelsen er godkendt internt 

i Region Midtjylland og databasen hermed er underlagt Region Midtjyllands Dataansvar 

De regioner, der tidligere har været dataansvarlige, sørger for at give Datatilsynet besked 

herom, herunder at disse regioners paraplyanmeldelse fjernes fra fortegnelsen så snart 

dataansvaret for samtlige databaser er bortfaldet.  

 

2. Den region der skal videregive relevante, nødvendige og lovligt indsamlede data til Region 

Midtjylland som ny dataansvarlig for databasen, skal sikre at betingelserne for videregivelsen 

er til stede, herunder med udfyldelse af blanket herom 

Der kan være tale om historiske data, data der er indsamlet på urigtigt grundlag herunder evt. 

i strid med tilladelsen fra Sundhedsdatastyrelsen. Disse data skal ikke videregives til Region 

Midtjylland, men håndteres korrekt af Region Hovedstaden og Region Syddanmark enten i 

form af sletning eller arkivering. Se i øvrigt punkt 5. 

 

3. Region Midtjylland orienterer/bekræfter dataansvaret overfor Sundhedsdatastyrelsen  



 
 

  Side 11 

 

4. Region Midtjylland skal sørge for at alle relevante databehandleraftaler med eksterne 

leverandører genforhandles og indgås i overensstemmelse med Region Midtjyllands procedurer 

herfor. Region Hovedstaden og Region Syddanmark bistår i fornødent omfang hermed, 

herunder med oplysning om leverandører og indgåede aftaler 

 

5. Region Hovedstaden og Region Syddanmark er som dataansvarlige for databaserne 

selvstændige ansvarlige for, at reglerne om arkivering og sletning overholdes i forbindelse med 

videregivelsen og nedlæggelsen af databaserne under deres dataansvar. 

Efter videregivelsen af de lovligt indsamlede oplysninger overtager Region Midtjylland 

dataansvaret og vil herefter som ny dataansvarlig også være ansvarlig for at slette- og 

arkiveringsregler overholdes for samtlige de data der er blevet videregivet. 

.  

 

 

 


