Oplysninger om anvendelse af persondata
I forbindelse med den statistiske analyse ”Evaluering af ADBB - Alarm Distress Baby
Scale” skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere om en række detaljer i vores
håndtering af personoplysninger for deltagergruppen og oplyse om rettighederne i den
forbindelse. ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn
på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Screeningen vil indgå i
sundhedsplejens hjemmebesøg ved 2 måneders og 10 måneders alderen.
Den befolkningsgruppe der behandles personoplysninger om, er børn i Aarhus Kommune,
født fra 1/1 2015 til udgangen af 2020, og forældre til disse.
Vi behandler personoplysninger om disse i kategorierne; oplysninger fra sundhedsplejens
besøgsskemaer (forældre-barn kontakt og barnets trivsel), sundhedsplejeaktiviteter,
ADBB skema (score om barnets kontakt) og stamkortoplysinger (apgar score,
amningsoplysning, gestationsalder, EPDS tal (fødselsdepression),
identifikationsoplysninger på børnene og forældrene (CPR), hvilke af de 4 overområder i
sundhedsplejen i Aarhus Kommune barnet er fra). Herudover behandles oplysninger om
specifikke støttemidler (støttetimer i dagtilbud og specialklasser), oplysninger om
henvisning til indsatser i socialforvaltningen (ja/nej), oplysninger om underretninger
(ja/nej), og oplysninger fra registerdata (socio-økonomiske faktorer og indsatser i
regionen).
Formålet er, gennem den viden den statistiske analyse kan give, at undersøge om ADBB
metoden er bedre til tidlig opsporing af psykisk mistrivsel end sundhedsplejens hidtidige
praksis. Derudover skal det afdækkes om brug af metoden resulterer i tidligere og
dermed mindre indgribende indsatser end hvis udfordringerne først opspores senere i
barnets liv.
Vi har trukket disse oplysninger fra en række fagsystemer i Aarhus Kommune, samt fået
oplysninger gennem registerdata fra Danmarks Statistik.
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Ingen personer vil kunne
identificeres i analysens rapporter!
Oplysningerne bliver behandlet sikkert hos vores analysepartner i undersøgelsen.
De oplysninger vi her behandler om befolkningsgruppen, vil blive slettet løbende når det
enkelte barn går ud af folkeskolen.
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J., som
kan kontaktes på post@mbu.aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus
Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus
Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.
Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af
personoplysningerne.

