Evaluering telefonmetoden - kræftrehabilitering
I forbindelse med den statistiske og videnskabelige analyse af projektet ”Evaluering af telefonmetoden kræftrehabilitering” skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere om en række detaljer i vores
håndtering af personoplysninger for deltagergruppen og oplyse om rettighederne i den forbindelse.
Den befolkningsgruppe, der behandles personoplysninger om, er; borgere over 18 år der har eller har haft
kræft og af sygehuset er vurderet til at kunne henvises via en sygehushenvisning til en telefonkontakt fra
Folkesundhed Midt efter samtykke med borgeren. Der evalueres på henvisninger modtaget i perioden 14/7
2020 til 31/6 2021.
Vi behandler personoplysninger om disse i kategorierne CPR-nummer, køn, alder, civilstand,
arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesniveau, oprindelse, diagnose, sygdomsoplysninger og behov samt
udbytte af forløb. Derudover registreres oplysninger om henvisningen (henvisningsårsag, -dato, hvor den er
afsendt fra og hvilke oplysninger der fremgår).
Formålet er, gennem den viden de videnskabelige og statistiske analyser kan give, at evaluere
henvisningsmetoden i Aarhus Kommune. Telefonmetoden, der er beskrevet i Samarbejdsaftale om
kræftrehabilitering i Region Midtjylland (2019), har til formål at sikre overgange på tværs af hospital og
kommune, så borgere, der ikke har behov for rehabilitering eller takker nej hertil i første omgang, får
mulighed for at få genvurderet behovet for rehabilitering senere i forløbet, og derved få viden om
kommunale rehabiliteringsmuligheder.

Vi har trukket disse oplysninger fra en række fagsystemer i Aarhus Kommune. De oplysninger, vi her
behandler om befolkningsgruppen, vil blive slettet med udgangen af 2021, når projektet er afsluttet.
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1,
litra e og art. 9, stk. 2, litra i, samt databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. Ingen personer vil kunne identificeres
i analysens rapporter.
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Folkesundhed Aarhus Midt, Ceres Alle 13, 8000 Aarhus C, som kan
kontaktes på folkesundhed@mso.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.

