
Generel orientering om GDPR i relation til anvendelse af AMPS 

For privatpraktiserende ergoterapeuter 

 

1. Ansvaret for at efterleve persondatareglerne påhviler efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) 
den dataansvarlige og databehandleren. Ansatte ergoterapeuter er hverken databehandlere eller 
dataansvarlige – det er ergoterapeutens arbejdsgiver, f.eks. en kommune, der har dataansvaret. 
Men den ansatte ergoterapeut kan naturligvis (udtrykkeligt og implicit) have som tjenestelig pligt at 
sikre eller medvirke til, at arbejdsgiveren efterlever persondatareglerne. 

2. Det er centralt, at OTAP-værktøjet anvendes på IT-udstyr, som arbejdsgiveren råder over og at det 
er arbejdsgiver, der har rådigheden over de oplysninger, der registreres i værktøjet. Hvis værktøjet 
anvendes på ergoterapeutens eget udstyr og oplysningerne er undergivet i ergoterapeutens private 
rådighed er der risiko for, at ergoterapeuten som individ kan blive databehandler eller 
dataansvarlig og dermed have pligter efter forordningen. Det må derfor frarådes, at 
ergoterapeuten anvender eget udstyr i forbindelse med anvendelse af værktøjet. 

3. Under forudsætning af, at OTAP-værktøjet anvendes på arbejdsgivers IT-udstyr og at det sikres, at 
arbejdsgiver har adgang til de oplysninger, som registreres i systemet giver det efter mit skøn ikke 
persondatamæssige udfordringer at anvende værktøjet, idet 

a. OTAP-værktøjet behandler samme typer af oplysninger, som ergoterapeuten under alle 
omstændigheder ville behandle i andre programmer, f.eks. journalsystemer, 
tekstbehandlingsprogrammer eller lignende. De krav, som forordningen stiller til, at der er 
et lovligt grundlag for, at oplysningerne behandles, til information til de registrerede om 
behandlingen af deres oplysninger og om de registreredes rettigheder, påvirkes derfor ikke 
af, at oplysningerne anvendes i OTAP-værktøjet, fremfor i andre IT-systemer. 

b. OTAP-værktøjet gemmer oplysningerne lokalt på det IT-udstyr, der anvendes. Det betyder, 
at der ikke videregives eller overlades oplysninger til tredjemand eller til lande uden for EU. 
De regler, forordningen har herom, er derfor ikke relevante. 

c. Det forhold, at oplysningerne gemmes lokalt, betyder også, at de sikkerhedskrav, som den 
enkelte arbejdsgiver har fastsat, også kan implementeres i forhold til det IT-udstyr, som 
OTAP-værktøjet implementeres på. OTAP-værktøjet har nogle indbyggede 
behandlingssikkerhedsfunktioner, herunder kryptering af indtastede oplysninger. Det er 
ikke muligt at fastslå, om denne sikkerhed i sig selv er tilstrækkelig. Det skyldes dels, at den 
konkrete kryptering ikke er beskrevet, men mere væsentligt, at forordningens krav til 
personoplysningssikkerhed ikke er specifikke. Det er derfor den enkelte dataansvarlige, der 
fastlægger sikkerhedskravene, og der er tale om et sammenspil af alle 
sikkerhedsforanstaltninger, herunder også fysiske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i sammenspil med IT-
sikkerhedsforanstaltninger. Når værktøjet er installeret på arbejdsgivers udstyr, vil det dog 
under alle omstændigheder være muligt at øge IT-sikkerhedsniveauet med de 
sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren installerer på selve udstyret. 

4. OTAP programmet understøtter flere ergoterapeutiske undersøgelses redskaber udover AMPS, 
hvor de fleste ergoterapeuter har licens til AMPS.  
 
Redskaberne er følgende: 
Assessment of motor and process skills: AMPS  
Måler kvaliteten af ADL udførelse 
 
Assessment of compared occupational performance: ACQ-OP 



Måler graden af diskrepans mellem klientens rapporterede kvalitet af opgaveudførelse og 
ergoterapeutens AMPS observation. 
 
Assessment of social interaction skills: ESI 
Måler kvaliteten af social interaktion  
 
Assessment of compared social interaction skills: ACQ-SI 
Måler graden af diskrepans mellem klientens rapporterede kvalitet i social interaktion og 
ergoterapeutens ESI observation. 
 
School assessment of motor and process skills: School AMPS  
Måler kvaliteten af udførelse af opgaver relateret til skolearbejde hos børn i alderen 3-15 år. 

 
 

Privatpraktiserende ergoterapeuter samme dataansvar for klientoplysninger i OTAP som for 

klientoplysninger, der behandles i andre programmer. Privatpraktiserende ergoterapeuter skal derfor 

efterleve de almindelige persondataregler i forhold til oplysningerne, men der er ikke særlige forhold, som 

skal iagttages i forhold til OTAP-værktøjet. Ergoterapeutforeningens almindelige vejledning om 

persondatareglerne findes her  

Denne orientering er udarbejdet til brug for Ergoterapeutforeningens medlemmer. Den kan ikke træde i 

stedet for en egentlig juridisk rådgivning af medlemmernes arbejdsgivere. 

 

https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/gdpr-vejledning-til-privatpraktiserende

