DIN FYNSKE SYGEPLEJERSKE
J O U R NA L
Ved underskrift samtykker du til opbevaring af dine journaloplysninger og til at du er informeret om og har forstået validiteten af testresultet og
har læst og forstået medfølgende infoark. For mere info, se venligst bagsiden. og hjemmeside.

Fulde navn ________________________________________________________________
Cpr: ______________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Tlf: ______________________________________________________________________
Dato og Underskrift: _______________________________________________________
CVR nr. (Hvis der skal faktureres til virksomhed, udfyldes kun af virksomhedsejeren eller ansvarlig for bestilling af test:)
__________________________________________________________________________
Mail til faktura: ____________________________________________________________

- Vigtig information Antistoftesten tester om du tidligere har været smittet med COVID-19. Antigen testen viser om du har virus i kroppen nu.
Vi tester kun raske personer over 12 år.
Du kan derfor ikke tilbydes test hvis du indenfor de sidste 14 dage har haft et eller flere af følgende symptomer: Sygdomsfølelse, Ondt i halsen, Muskelsmerter, Tør hoste, Feber,
Hovedpine, Diarré, Tab af smags- og lugtesans. Ved test af unge mellem 12 og 15 år, skal der samtykkes f forældre eller værge.
Ag-testen kan kun identificere virus tidligst 48 timer efter evt. smitte.
OBS: Ved positiv antigentest opfordrede vi dig på det kraftigste til at kontakte egen læge eller testcenter Danmark for at få foretaget en supplerende PCR test, mhp.
smitteopsporing og vejledning i forholdsregler omkring selvisolation.

Har du haft ovenstående symptomer de sidste 14 dage? (Sæt X)

NEJ

___________

JA ______________

Har du haft symptomer tidligere i 2020? (sæt X )

NEJ

____________

JA _______________

Hvis Ja, hvornår og hvilke: ______________________________________________________________________________
Er du tidligere testet positiv for Covid-19/Coronavirus?

NEJ

____________

JA ______________

Resultat: (Udfyldes af sygeplejersken efter endt test )
Dato og tidspunkt

___________________________________________

Testresultat:

NEG: ________

POS: ________

Antistoftest:

NEG: ________

IgM _______

IgG _______

Din Fynske Sygeplejerske I Skebyvej 30 | 5450 Otterup | 21 77 54 81 | CVR: 37401609

Privatlivspolitik og Behandling af oplysninger
I forbindelse med min behandling af dig som patient indsamler og behandler jeg en række personoplysninger om dig. Derudover indsamler og
behandler jeg oplysninger om dig, som
bruges til at tilpasse og forbedre mit indhold, opretholde sikkerheden og til at øge værdien af de services jeg kan tilbyde dig. Hvis du ikke ønsker, at
der indsamles oplysninger, skal du oplyse
mig dette ved starten af behandlingen. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Din Fynske Sygeplejerske behandler, bruger og videregiver dine
personoplysninger.
Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Mine undersøgelser og behandling af dig
Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
Kommunikation med dig
Jeg benytter også dine oplysninger til at sende dig administrative emails og vigtige beskeder om aktivitet på din konto. Du kan ikke afmelde
dig disse beskeder.
Jeg sender en gang imellem emails om nye funktionaliteter eller andre nyheder. Du kan altid framelde dig disse emails.
Overholde mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden
relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
(denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til
min. Konsekvensen af ikke at give
personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nogle tilfælde ikke kan undersøge eller behandle dig.
Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med
følgende modtagere:
Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det
Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende
lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til egen/henvisende læge og i visse tilfælde det modtagende/henvisende sygehus.
I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
Anonym data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på og din geografiske placering m.v. videregives til tredjeparter i
det omfang disse oplysninger er kendt.
Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om på længere oppe. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Jeg videregiver og
benytter ikke dine helbredsoplysninger med
henblik på annoncering eller markedsføring.
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens
kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§
20-23 samt sundhedsloven.
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske
undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst
om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og
dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af
oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til egen/henvisende læge og i nogle tilfælde til
modtagende/henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og
9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der
havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket,
påvirker det ikke behandlingen forud for
tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger,
retten til at få slettet oplysninger, retten til
at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift.
automatiseret, individuel beslutningstagning
(”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Ved underskrift: Med din underskrift tilkendegiver du at du er informeret om sikkerheden ved både antigen og antistof test. At resultatet er ikke 100%
sikkert og er afhængig af mange faktorer såsom inkubationstid, smittetidspunkt osv. Der henvises til til det udleverede informationsark for mere i
tilfælde af flere spørgsmål. Din fynske sygeplejerske kan ikke holdes ansvarlig for nogen former for omkostninger, svie og smerte det måtte forvolde dig
i fald resultatet ikke er korrekt. Ej heller i fald du smitter andre efter svar.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte
mig via info@dinfynskesygeplejerske.dk
Line Borup Skebyvej 30, 5450 Otterup, Tlf: 21 77 54 81 CVR: 3740160

