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Samtykkeerklæring 
 
Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus (herefter FE) har brug for dit samtykke til, at vi må behandle 
dine personoplysninger i forbindelse med forskningsprojektet ”Optimering og validering af psykometriske 
tests til brug i almen praksis” (ID 1742), som er et forskningsprojekt, der har til hensigt at forbedre tre hyp-
pigt anvendte spørgeskemaer til måling af angst, depression og stress i almen praksis. 
 
Vi vil undersøge og sammenligne egenskaberne og præcisionen af de originale udgaver og ændrede udgaver 
af spørgeskemaerne. Du kan læse mere om projektet via linket i mailen. Du har tidligere givet samtykke til, at 
din læge må videregive personoplysninger til forskningsprojektet.   
 
FE beder om dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav til gyldigt samtykke.  
 
Dataansvarlig 
FE er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Projektet ledes af Henrik Schou Pedersen, 
der kan kontaktes på henrikp@ph.au.dk. 
 
Modtagere af personoplysninger 
Ud over at FE har adgang til dine personoplysninger, har FE givet adgang til en række databehandlere, der 
behandler data på FE’s vegne. Det skyldes, at FE er nødsaget til at benytte systemleverandører til brug for 
forskning. Disse er:  
• SurveyXact. FE indsamler dine data i et spørgeskema i SurveyXact, der efterfølgende opbevarer data.  
• Danmarks Statistik (herefter DST). Data indsamlet i spørgeskemaet uploades til DST, hvor data kobles 

sammen med registerdata, før der gennemføres relevante analyser. Resultaterne hjemtages i aggregeret 
form og publiceres i videnskabelige artikler. 

FE har indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal sikre et passende 
sikkerhedsniveau, og herunder at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde. 
 
Tidsperiode 
Dine personoplysninger behandles så længe, de er nødvendige for opfyldelse af de konkrete formål, hvorefter 
de slettes. Det forventes at ske fem år efter seneste publicering, men det kan ske senere, hvis det viser sig 
nødvendigt ift. formålet og gældende lovgivning.  
 
Dine rettigheder som registreret 
Du kan læse mere om dine rettigheder som deltager i et af FE’s forskningsprojekter under ”Privatlivspolitik” 
på vores hjemmeside: www.feap.au.dk samt på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/em-
ner/forskning-og-statistik/generelt-om-forskning-og-statistik  
 
Lovhjemmel 
Dine personoplysninger indsamles og behandles på baggrund af reglerne for samtykke, jf. databeskyttelses-
forordningens artikel 6, stk. 1 litra a og artikel 9, stk. 2, litra a. 
 
FE’s databeskyttelsesrådgiver 
FE’s databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på dpo-feap@dpo-danmark.dk, 77 34 46 00. 
 
Klageadgang 
Hvis du mener, at FE har tilsidesat databeskyttelsesreglerne i forbindelse med FE’s behandling af dine person-
oplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet er den danske tilsynsmyndighed på det databeskyttel-
sesretlige område og kan kontaktes på således: 
 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 

1300 København K 
E-mail: dt@datatilsynet.dk    
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Dit samtykke 
 
Dit samtykke er frivilligt. Du kan til enhver tid ændre eller kalde dit samtykke tilbage ved at kontakte projekt-
leder Henrik Schou Pedersen på e-mail henrikp@ph.au.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, får 
det først virkning fra dette tidspunkt og ikke med tilbagevirkende kraft. Det påvirker dermed ikke lovlighe-
den af FE’s behandling op til dette tidspunkt. Data indgår således fortsat i det arbejde, der er udført inden 
tilbagetrækningen af dit samtykke. Eventuel tilbagekaldelse påvirker ikke din behandling hos din læge.  
 
Efter databeskyttelsesforordningen skal FE som dataansvarlig anmode om dit samtykke til at behandle per-
sonoplysninger til konkrete formål. Derfor bedes du i spørgeskemaet svare ja eller nej til behandling til disse 
formål: 

FE behandler dine personoplysninger til 
nedenstående formål: 

FE behandler følgende kategorier af person-
oplysninger: 

FE behandler dine besvarelser af spørgeskema-
erne til videnskabelige og statistiske formål.  
 
Dine besvarelser vil blive samkørt med oplysnin-
gerne fra din læge samt med informationer om 
sociodemografiske og helbredsmæssige forhold 
fra de nationale registre.  
 
Resultaterne offentliggøres i en sådan form, at 
dine svar ikke kan henføres til dig. Dine oplysnin-
ger vil ikke blive anvendt til f.eks. sagsbehand-
ling. 

Fortrolige oplysninger i form af CPR-nummer.  
 
Følsomme oplysninger i form af medicinforbrug, hel-
bredsoplysninger og spørgeskemabesvarelser. 

 
Din accept  
Ved at klikke ja på anden side i spørgeskemaet bekræfter jeg at have modtaget, læst og forstået ovenstående 
som baggrund for mit samtykke til behandling af mine personoplysninger til ovenstående formål. Jeg er ind-
forstået med, at det er frivilligt at give samtykke, og at jeg til enhver tid kan kalde mit samtykke tilbage. 
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