
PERSONDATAPOLITIK FOR SKOVHUS PRIVATHOSPITAL 

Skovhus Privathospital er et psykiatrisk privathospital, med patienter i aldersgruppen fra 4 år og op efter. 

Hospitalet behandler psykiatriske problemstillinger af alle typer så som skizofreni, bipolar lidelse, 

depression, angst og mange flere. Denne politik forklarer, hvordan vi behandler dine personlige data, når 

du er tilknyttet Skovhus Privathospital eller en af vore klinikker.  

Vi behandler dine personlige data, når du er tilknyttet f.eks.; 

• Via vores samarbejde med de øvrige selskaber i Gran Recovery and Health 

• Hvis du er her baggrund af en aftale mellem dig og os og den offentlige psykiatri eller f.eks. et 

forsikringsselskab eller forsikringsagentur 

• Hvis du er privat kunde hos os 

Særligt for børn vedrørende oplysninger om din behandling 

Hvis du er under 18 har forældremyndighedsindehaveren ret til at få information om din behandling. Vi kan 

dog i visse tilfælde af hensyn til dig og dine forældre vælge at begrænse informationen. En forælder uden 

forældremyndighed har ret til at blive orienteret om din behandling. Kontakt os endelig, hvis du har 

spørgsmål herom. 

DATAANSVARLIGE FOR DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG KONTAKTINFO 

Skovhus Privathospital er en del af Koncernen Gran Recovery and Health som består af en række 

selvstændige selskaber. De enkelte selskaber i koncernen er dataansvarlige for den behandling af 

personlige data, som foregår hos det enkelte selskab.   

Denne politik dækker Skovhus Privathospital i Nykøbing Sjælland samt Klinikkerne i Aalborg og Lyngby.  

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:  

Skovhus Privathospital 

Annebergparken 14 

4500 Nykøbing Sjælland 

CVR 26292441 Telefon:  

Telefon 5996 1590 

Email: kontakt@skovhusprivathospital.dk 

Vores databeskyttelsesrådgiver i koncernen kan kontaktes via  dpo@iskilden.dk og direkte telefon 3121 

9387.   

FORMÅL MED BEHANDLINGEN 

Vi behandler dine personlige data med henblik på at kunne give dig den bedst mulige behandling. Vi 

behandler dine data til følgende delformål:  

• Undersøgelse, udredning, diagnose og behandling. 

• Indlæggelse eller ambulant behandling på Skovhus Privathospital eller vores klinikker i Allborg og 

Lyngby 
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• Samarbejde med dit bo- eller behandlingstilbud et andet sted i koncernen 

• Udarbejdelse af lægeerklæringer. 

• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber, forsikringsagentur mv. 

• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller 

sygehuslaboratorier. 

• Medicinordination og recepter. 

• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. 

• Prøver til sygehuslaboratorier. 

• Afregning og fakturering. 

• Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder 

databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.  

HVILKE TYPER AF DATA VI BEHANDLER 

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

• Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, familieforhold, sociale relationer og 

arbejdsforhold, oplysninger om uddannelse.   

• Kontaktinformation på pårørende/værger/forældremyndighedsindhavere/andre stedfortrædende 

fuldmægtige. 

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme eller fortrolige personoplysninger):  

• Helbredsoplysninger om dit fysiske og psykiske helbred, etniske, religiøse eller seksuelle forhold. 

• CPR nummer.  

UDVEKSLING AF DATA 

Udveksling af data sker kun i det omfang vi er forpligtet hertil ved lov eller har indhentet dit samtykke 

hertil. VI kan udveksle dine data med følgende parter;  

• Jobcenter 

• Egen læge og andre sundhedspersoner, f.eks. speciallæger og psykologer 

• Sygehuse 

• Kommuner, tidligere og nuværende bopælskommune samt nuværende opholdskommune 

• Regioner 

• Kriminalforsorgen 

• Misbrugscenter 

• Ankestyrelsen 

• Familieretshuset 

• PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) 

• Skoler og institutioner 

• Dine pårørende/værge/forældremyndighedsindehaver/anden stedfortrædende fuldmægtig 

• Andre selskaber i koncernen, f.eks. dit bo- eller beskæftigelsestilbud eller vores 

koncernadministration 

• Andre samarbejdspartnere f.eks. et eksternt botilbud 

• Forsikringsselskaber eller forsikringsagentur, hvis forløbet betales heraf 

• Regioner og kommuner hvis dit forløb hos os er betalt af det offentlige  



Vi anvender  

HJEMMELSGRUNDLAG 

Vi behandler dine data på følgende lovgrundlag;  

• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige 

personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. a, c og d, mens de 

følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af 

databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. nr. a, 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.   

• 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 til regionen eller kommunens 

afregningskontor i henhold til sundhedsloven, til forsikringsselskab eller agentur eller direkte til dig 

eller anden relevant betaler.  

• Medicinordinationer på recepter sendes via det Fælles Medicinkort efter reglerne i sundhedslovens 

kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 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.  

• Epikriser sendes til egen læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i 

sundhedslovens kap. 9.  

• Er du henvist fra et forsikringsselskab eller forsikringsagentur, videregives dine personoplysninger 

til forsikringsselskabet eller agenturet med dit forudgående samtykke, jf. 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. a og artikel 9, stk. 2, nr. a 

• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter 

reglerne i sundhedslovens § 43.  

• Ved anmeldelse af episoder med nødret til kommuner 

• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende når 

skifterets foreligger, afdødes egen læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i 

sundhedslovens § 45.  

DE GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR DATABEHANDLING  
 
Vi behandler dine personlige data med respekt og integritet på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde. Vi 
behandler alene dine data til de formål, som du kan se nedenfor. De oplysninger, som vi behandler om dig 
har vi begrænset til de nødvendige og relevante oplysninger. Vi opdaterer løbende dine data.    
 
DATASIKKERHED  
 
Vi behandler dine data på en måde, som sikrer tilstrækkelig sikkerhed. Det betyder, at vi beskytter dine 

oplysninger mod uautoriseret eller ulovlig brug, herunder tilgang og mod hændelige tab, tilintetgørelse 

eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

Det betyder for eksempel, at vi har indgået databehandleraftaler med vores IT- leverandører samt at vores 

personale er trænet i at beskytte dine personoplysninger, ligesom dine oplysninger kun tilgås af personale 

med arbejdsbetinget adgang. Vi anvender sikker mail, ligesom du kan anvende vores sikre 



henvendelsesformular via vores hjemmeside. Dine oplysninger behandler vi i et GDPR compliant system, 

hvor data opbevares i Danmark. 

OPBEVARING AF DATA 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.  

Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter 

seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine 

personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i 

så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.  

DINE RETTIGHEDER  
 
Du har følgende rettigheder;  
 

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.  

• Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde 
dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af 
behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke 
og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.   

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

 
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har 
ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse 
med behandlingsaktiviteterne. Kontakt os eller koncernens databeskyttelsesrådgiver, hvis du vil benytte dig 
af dine rettigheder.  
 
Du kan klage over vores behandling af dine personlige data til Datatilsynet. Se mere om dine klagemuligheder 
samt kontaktoplysninger på tilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.   
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