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Fra den 25. maj 2018 har personoplysninger skullet håndteres efter reglerne i data-

beskyttelsesforordningen (persondataforordningen/GDPR). Forordningens grund-

læggende regler om hvornår man må behandle personoplysninger og hvordan de skal 

behandles, svarer til de regler, der allerede gjaldt efter persondataloven. 

 

Forordningen indeholder dog også nogle nye og skærpede regler, navnlig til doku-

mentation for hvordan personoplysninger håndteres. 

 

Selvstændige/privatpraktiserende ergoterapeuter har, i modsætning til ansatte ergo-

terapeuter, et selvstændigt dataansvar for de oplysninger om deres klienter, de be-

handler. Ergoterapeutforeningen har udarbejdet denne vejledning som en hjælp til 

de selvstændige ergoterapeuters arbejde med at leve op til forordningens regler. 

 

Der er tale om en generel vejledning. Databeskyttelsesforordningens implementering 

må altid tilpasses den selvstændige/privatpraktiserende ergoterapeuts konkrete virk-

somhed. Vejledningen kan derfor ikke træde i stedet for individuel juridisk rådgivning 

om forordningen. 

 

Vejledningen har fokus på behandling af oplysninger om klienter. En selvstæn-

dig/privatpraktiserende ergoterapeut kan imidlertid også behandle personoplysnin-

ger om andre persongrupper, f.eks. om ansatte. De særlige forhold, som kan være 

relevante for andre persongrupper tager vejledningen ikke hensyn til. 

 

Overordnet set skal en selvstændig/privatpraktiserende ergoterapeut navnlig være 

opmærksom på følgende forpligtelser efter forordningen: 

 

i. Ergoterapeuten skal kunne dokumentere hvordan og hvorfor oplysningerne om 

klienterne behandles. Dokumentationen skal kunne fremvises for Datatilsynet, 

hvis tilsynet beder om det. 
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ii. Ergoterapeuten skal sikre, at klienterne har modtaget information om oplysnin-

gernes indhentelse og behandling. 

iii. Ergoterapeuten skal sikre, at der foreligger databehandleraftaler med de IT-

leverandører eller andre, der behandler personoplysninger på ergoterapeutens 

vegne. 

iv. Ergoterapeuten skal sikre, at der er foretaget de fornødne tekniske og organisa-

toriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysningerne om klienterne. 

v. Ergoterapeuten skal – afhængigt af omstændighederne – underrette Datatilsynet 

og klienter ved sikkerhedsbrud. 

 

Ad i. 

Kravet til dokumentation af de oplysninger, der behandles, er fastsat i forordningens 

artikel 30. Dokumentationen omtales derfor også som en artikel 30-fortegnelse. Da-

tatilsynet har udgivet en vejledning om artikel 30-fortegnelser. Vejledningen inde-

holder på side 17 og frem et eksempel på fortegnelse. Datatilsynets vejledning kan 

findes her: https://www.datatilsynet.dk/media/6567/fortegnelse.pdf. 

 

Forordningen sondrer mellem almindelige oplysninger og særlige kategorier af oplys-

ninger (følsomme oplysninger), som bl.a. er helbredoplysninger. Behandling af føl-

somme oplysninger er som udgangspunkt forbudt. Sundhedslovgivningen fraviger 

dette udgangspunkt i forhold til helbredsoplysninger, hvis reglerne i sundhedslovgiv-

ningen overholdes. 

 

Hvis oplysningerne om klienterne skal anvendes til andre formål end de rent behand-

lingsmæssige, f.eks. til markedsføringsmæssige formål, skal dette beskrives i artikel 

30-fortegnelsen. 

 

De tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. pkt. iv. skal også beskri-

ves i fortegnelsen. Hvis ergoterapeuten anvender systemer eller leverandører, som 

overfører oplysninger til lande uden for EU, skal dokumentationen indeholde oplys-

ning herom. Det kan f.eks. være tilfældet ved cloud-baserede løsninger som Offi-

ce365. 

 

Ad ii. 

Kravene til information af klienterne er fastsat i forordningens art. 13-14. 

 

Det fremgår heraf, at der bl.a. skal informeres om hvilke oplysninger, ergoterapeuten 

behandler, formålet bag og hjemlen for at ergoterapeuten behandler oplysningerne, 

hvem oplysningerne videregives til, hvor længe oplysningerne opbevares samt om 

klienternes rettigheder efter forordningen, herunder om klageadgang. Der findes 

nærmere oplysninger om informationspligten i Datatilsynets vejledning om de regi-

https://www.datatilsynet.dk/media/6567/fortegnelse.pdf
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streredes rettigheder, som findes her: 

www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf. Datatilsynets 

hjemmeside indeholder også en skabelon til en informationstekst til de registrerede 

(klienterne). 

 

Informationen skal gives til klienterne senest på det tidspunkt, hvor ergoterapeuten 

modtager oplysningerne. Ergoterapeuten skal kunne dokumentere, at den enkelte 

klient har modtaget informationen. 

 

En ergoterapeut, der kun anvender oplysningerne om sine klienter til behandlings-

formål og afregningsformål vil normalt ikke have behov for at indhente samtykke fra 

klienterne. 

 

Hvis ergoterapeuten ønsker at anvende oplysningerne til andre formål kan det være 

nødvendigt at indhente et samtykke fra klienten. Datatilsynet har udarbejdet en vej-

ledning om samtykke, som findes her: 

www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf 

 

Ad iii. og iv. 

Det må anbefales, at kravene beskrevet i pkt. iii.-iv. drøftes med ergoterapeutens IT-

leverandører. Datatilsynet har udarbejdet en skabelon til en standarddatabehandler-

aftale, som kan anvendes, hvis IT-leverandørerne ikke har en. Standardaftalen findes 

her: www.datatilsynet.dk/media/6815/standard-databehandleraftale.docx 

 

Ad v. 

Hvis ergoterapeuten oplever et sikkerhedsbrud, dvs. en situation, hvor personoplys-

ninger er eller kan være kommet til uvedkommendes kendskab kan der være pligt til 

at underrette bl.a. Datatilsynet. I så fald skal underretningen ske hurtigt (uden unødig 

forsinkelse og senest inden for 72 timer). Det må anbefales, at ergoterapeuten kon-

takter en advokat, hvis man oplever et sikkerhedsbrud. 

http://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
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