Regionshospitalet Viborg

Beskrivelse af Afdeling for Regional Specialtandplejes
persondatapolitik.
Det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger
om de borgere der behandles og/eller har anden kontakt med
Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Afd.for Regional Specialtandpleje
Søndersøparken 14 B
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7844 6700

www.specialtandpleje.dk

Dette har vi pligt til at gøre efter henholdsvis autorisationsloven,
journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.
Tavshedspligt
De oplysninger, som vi registrerer og behandler, har vi
tavshedspligt om.
Opbevaring
Vi har pligt til at opbevare oplysningerne sikkert.
Afdelingen har pligt til at opbevare journaler, indtil der er gået 10
år, efter seneste kontakt med klinikken. I særlige tilfælde, som er
beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare en
journal i længere tid end ovenfor beskrevet.
Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af informationer om helbredsmæssige forhold kan,
hvor det er nødvendigt, udveksles internt i afdelingen, hvorimod
videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor
klinikkerne som udgangspunkt kun kan ske med patientens
samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.
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Særlige regler
På et barn/ung under 15 år må oplysninger videregives til
forældremyndighedsindehaver.
15-17 årige kan frabede sig videregivelse af oplysninger.
På borgere, der er inhabile og/eller borgere, der er under
værgemål, må oplysninger videregives til patientens nærmeste
pårørende. En person, som patienten er nært knyttet til, vil i den
konkrete situation kunne anses for nærmeste pårørende.
Eksempelvis en kontaktperson fra det botilbud, patienten er
tilknyttet.
Aktindsigt
Borgere har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger,
som afdelingen registrerer og behandler. Hvis patienten mener, at
vi har registreret forkerte oplysninger, kan patienten bede os om
at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i journalerne.
Hvis borgeren mener, at der er en fejl i journalen, kan borgeren
bede os om at der laves en tilføjelse i journalen.
Klagemulighed
Skulle borgeren ønske at klage over afdelingens behandling af
personoplysninger, kan klagen sendes til Datatilsynet. Mere
information kan findes på datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.
Tilsyn med regler for persondatapolitik
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med
reglerne i sundhedslovgivningen. På styrelsens hjemmeside:
www.stps.dk. findes flere informationer.
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