Punkt 1
Jeg vil indhente personoplysninger

Punkt 2
Nej

Nej

2.3
Er du anden
læge?

Ja

2.2
Er du borgerens alment
praktiserende læge eller speciallæge?

1.1
Er personoplysningerne
nødvendige og
relevante?

Ja
2.6
Er oplysningerne nødvendige
for aktuel behandling af
borgeren?
Nej

Ja

1.2
Er oplysningerne fortrolige?
Ja

Nej

Ja
2.7
Tilgås oplysninger aht. en
åbenbar almen interesse eller af
væsentlige hensyn til borgeren
selv, sundhedspersoner eller
andre borgere?
Nej

Nej

Nej
Nej

Ja
Du må ikke tilgå oplysningerne.

2.10
Er du sygehusansat
farmaceut eller
farmakonom?
Ja

Nej
2.13
Er du ansat på et privat botilbud eller tilsvarende
boligenheder, som varetager medicinhåndtering
for en borger, som er henvist til kommunal hjælp til
medicinhåndtering?
Nej

Ja

3.1
Er du selv sundhedsperson?

Eksternt

Ja

1.6
Har du fået samtykke til indhentningen?
Nej

Ja

Ja

1.7
Er der tale om et
udskrivningsadvis fra et
sygehus?

1.8
Finder sundhedsloven anvendelse?
Nej

3.5
Har du fået delegeret en opgave fra en
autoriseret sundhedsperson og skal i den
forbindelse indehente oplysninger om
patienten (dvs. skal du agere som medhjælp)?

Ja
Du må tilgå oplysningerne i FMK.

Ja
2.14
Er det nødvendigt at tilgå oplysninger i FMK for behandling af
borgeren, og er denne henvist til kommunal hjælp til
medicinhåndtering, og har ledelsen på botilbuddet udpeget dig
til at varetage medicinhåndteringen?

3.2
Er du underlagt
tavshedspligt efter
lovgivningen?

Nej

Ja

Nej

Nej

1.4
Findes oplysnignerne
internt eller eksternt?

Nej

Ja
Du må indhente oplysningerne.

Internt

1.5
Er det inden for samme del af
forvaltning, som du arbejder?

Nej

Ja

2.12
Forestår du medicingennemgang eller -afstemning, som
efterfølgende forelægges en læge,
efter udpegning af sygehusledelsen af patient- og
lægemiddelsikkerhedsmæssige grunde?

Ja

2.1
Er der tale om oplysninger fra FMK?
(lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og
vaccinationsoplysninger)

2.5
Er oplysningerne i FMK
privatmarkerede?

Du må ikke tilgå eller
indhente oplysningerne.

Ja

2.9
Har du borgeren i aktuel behandling, og
er det nødvendigt for behandlingen at
tilgå oplysninger i FMK?

1.3
Er der tale om en ansøgningssag?

Ja

Nej

2.8
Er du tandlæge, jordemoder, sygeplejerske,
social- og sundhedsassistent,
plejehjemsassistent eller behandlerfarmaceut?

2.11
Er du ansat på et kommunalt eller regionalt
botilbud eller tilsvarende kommunale
og/eller regionale enheder?

Nej

Ja

Ja

Ja

Du må ikke indhente
oplysningerne

Ja

2.4
Er oplysningerne nødvendige for at
finde uhensigtsmæssigt
medicinforbrug?

Nej

Nej

3.3
Skal du foretage opslag i elektroniske systemer af
hensyn til den samlede aktuelle behandling af en
patient, eller med henblik på at yde teknisk bistand til
sundhedspersoner, og har ledelsen på
behandlingsstedet givet tilladelse hertil?

Nej

3.4
Har du indhentet samtykke fra
patienten, og skal du foretage
opslag i elektroniske systemer
i forbindelse med behandling?

Nej

1.10
Er der indhentet samtykke til
videregivelsen/indhentelsen?

Punkt 4

Ja

Ja
Ja

1.9
Er oplysningerne omfattet
af sundhedsloven?

Ja
Nej

Nej

Nej

Behandling

Nej

3.6
Sker indhentelsen af oplysninger i forbindelse
med behandling eller i forbindelse med
andre formål end behandling?

3.10
Kan du selv indhente
oplysningerne elektronisk?

3.7
Er du autoriseret
sundhedsperson?

Du skal have
oplysningerne udleveret
af en autoriseret
sundhedsperson

Nej

Ja
3.12
Er indhentelsen nødvendig i
forbindelse med aktuel
behandling af patienten?

Nej
Nej

3.16
Er indhentelsen nødvendig
til et aktuelt behandlingsforløb?

3.18
Er oplysningerne konkret
nødvendige af hensyn til en åbenbart
almen interesse eller væsentlige
hensyn til patienten,
dig selv eller andre?
Ja

Nej

3.15
Er der indhentet samtykke til
videregivelsen/indhentelsen fra patienten?

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

3.13
Har patienten frabedt sig indhentning af oplysningerne?

3.11
Har du indhentet et samtykke fra patienten?

Ja

Nej
3.17
Har patienten frabedt sig, at
oplysningerne indhentes?

3.8
Er der indhentet samtykke til
indhentelsen inden for det seneste år,
og er det indført det i patientjournalen?

Ja

Ja

Ja
3.14
Er indhentningen af oplysningerne
nødvendig til berettiget varetagelse af en
åbenbar almen interesse eller af væsentlige
hensyn til patienten, dig selv eller andre?
Ja

Du må ikke få
udleveret
oplysningerne.

1.11
Er der en pligt til, at indehaveren
af oplysningerne skal udlevere
oplysningerne som følge af
lovgivningen?

Andre formål

Ja

Ja

Nej

Almindelige/fortrolige

Følsomme

Nej
Ja

2.15
Er det nødvendigt at tilgå oplysninger i FMK for behandlingen af
borgeren, og har ledelsen på botilbuddet udpeget dig til at varetage
medicinhåndtering for en borger, som er henvist til kommunal hjælp
til medicinhåndtering, og sker dette efter aftale med den kommune
eller region, som det private tilbud er underlagt ift. bl.a. tilsyn og
økonomi?

Du må ikke tilgå
oplysninger i FMK.

Almindelige oplysninger:
- Alle andre oplysninger
- Også fortrolige oplysninger

4.11
Er der tale om følsomme eller
almindelige/fortrolige oplysninger?

4.1
Er formålet med indhentningen og
behandlingen af personoplysningerne
foreneligt med det oprindelige formål?

Du må ikke tilgå oplysningerne

2.16
Har du fået delegeret arbejde fra en læge, tandlæge,
jordemoder, sygeplejerske eller social- og
sundhedsassistent, herunder i forhold til adgang til
FMK? (dvs. er du medhjælper?)

Følsomme oplysninger:
- Helbredsoplysninger
- Race og etnisk oprindelse
- Religiøs og filosofisk overbevisning
- Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
- Genetiske data
- Biometriske data med det formål
entydigt at identificere en fysisk person
- Seksuelle forhold eller seksuelle orientering

Du må ikke indhente
oplysningen.

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej
Ja

Ja

Du må få udleveret oplysningerne

Du kan indhente/få udleveret oplysningerne, men
skal overholde databeskyttelseslovgivningen

4.5
Er der indhentet et persondataretligt
samtykke?

4.2
Findes der særlig lovgivning, der
muliggør viderebehandling til
andre formål end det oprindelige?

Du må ikke indhente
oplysningerne

Du må ikke indhente eller i øvrigt
behandle personoplysningerne.

Nej
Nej
Nej

Ja

1.12
Er oplysningerne nødvendige for at varetage en
åbenbar almen interesse eller væsentlige hensyn til
patienten, dig selv eller andre?

Du må indhente
oplysningerne

Punkt 3

Nej

4.14
Er patienten fysisk og
juridisk ude af stand til at afgive
et samtykke?

Ja

4.7
Er indhentningen nødvendig for
overholdelse af retlig forpligtelse?

4.3
Er det kun CPR-nummeret, du
vil indhente og behandle?

Nej

Ja

4.15
Er indhentelsen og behandlingen nødvendig
for, at et retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares?
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

4.8
Er indhentningen nødvendig for at beskytte en
patientens eller en anden fysisk persons vitale
interesser?

Du må ikke behandle
CPR-nummeret.

Ja

Ja

Du må indhente og behandle
personoplysningerne
persondataretligt.

Ja

4.16
Er indhentelsen til brug for forebyggende
sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose,
sygepleje eller patienbehandling eller forvaltning af
læge- og sundhedstjenester?
Nej

4.4
Er det til identifikation af borgere
eller til brug for journalnummer?

Du må indhente og behandle
CPR-nummeret.

Ja

4.6
Er indhentningen nødvendig for
overholdelse af kontrakt som patienten
er part i?

Nej

Ja
Ja

4.9
Er indhentningen nødvendig for at kunne
varetage en opgave i samfundets
interesse eller en pålagt
myndighedsudøvelse?

Du må ikke indhente oplysningerne

Du må få udleveret oplysningerne

4.13
Er indsamlingen og behandlingen nødvendig for at
beskytte en patients eller anden fysisk persons
vitale interesser?

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej
Du må ikke indhente
oplysningerne

4.12
Er der indhentet et udtrykkeligt
persondataretligt samtykke?

Ja

Ja

3.9
Findes der særlige bestemmelser i
sundhedsloven, der gør, at du alligevel
kan indhente oplysningerne?
Nej

1.13
Har oplysningerne væsentlig
betydning for din sagsbehandling?

4.17
Er du ansat i sundhedssektoren og
underlagt lovpligtig tavshedspligt?
Nej

Nej
Nej

4.10
Er der hjemmel til indhentning og
behandling af følsomme oplysninger?

Ja

Du må ikke indhente eller i øvrigt
behandle de følsomme personoplysninger.

