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Information om behandling af dine personoplysninger  

 
Hvis du skal virustestes i Testcenter Danmark, behandler Statens Serum Institut en række personoplysninger 

om dig. Du testes i Testcenter Danmark, hvis du har været i nær kontakt med en, der er smittet, eller hvis du 

gør brug af tilbuddet om, at alle borgere på to år eller ældre i Danmark samt indrejsende arbejdstagere med 

administrativt CPR-nr., kan blive virustestet.  

 

Læs her, hvordan dine oplysninger bruges.  

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  

Statens Serum Institut (SSI) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om 

dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:  

 

Statens Serum Institut  

Artillerivej 5  

2300 København S  

CVR-nr.: 46837428  

Telefon: 32683268  

E-mail: serum@ssi.dk  

 

2. Formålet med behandling af personoplysninger  

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at teste, om du er smittet med ny coronavirus/COVID-19. 

Det gør vi for at få viden om smitterisikoen og mulig smittespredning af ny coronavirus/COVID-19 som led i 

sundhedsmyndighedernes indsats for at overvåge og hindre smittespredning.  

 

Hvis du bliver PCR-testet, bliver dit biologiske restmateriale efter testen lagt i Danmarks Nationale Biobank, 

hvis din prøve er positiv – læs mere under punkt 3 om opbevaring af dine personoplysninger.  

 

Vi foretager sekvensering, herunder helgenomsekvensering (WGS), i forbindelse med PCR-test. 

Sekvenseringen foretages med henblik på at afklare, om du muligvis er blevet inficeret med en af de nye 

virusvarianter, der er fundet forskellige steder i verden. Dine persondata vil derfor være tilknyttet resultatet af 

sekvenseringen, og resultatet er således ikke anonymt. Bemærk, at hvis din PCR-test ikke er positiv, så 

gemmer vi ikke det biologiske materiale, men destruerer det efter analysen af prøven er gennemført.  

 

Vi behandler desuden dine personoplysninger, hvis du i forbindelse med bestilling af test på 

www.coronaprover.dk eller i forbindelse med test vælger at oplyse dit telefonnummer og/eller svarer på 

spørgsmål om årsagen til, at du bestiller tid til test. Oplysningerne vil blive opbevaret af Statens Serum Institut 

i et år og vil blive anvendt til smitteopsporing, viden om, hvordan COVID-19 spredes i Danmark, og om der er 

områder, hvor der er særligt behov for smitteforebyggelse. Oplysninger om dit telefonnummer vil blive 

videregivet til Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil ringe dig op og tilbyde hjælp til 

opsporing af nære kontakter, hvis din test er positiv. Du kan frit vælge, om du vil opgive telefonoplysninger og 

oplysninger om årsagen til, at du ønsker at blive testet.  

 

3. Opbevaring af dine personoplysninger  
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Vi behandler de personoplysninger, der er indsamlet, for at kunne tilbyde dig testen, indtil det stående tilbud 

om test for ny coronavirus/COVID-19 ikke længere er til stede. Det er oplysninger om dit navn, adresse, CPR-

nummer, sygesikringsgruppe, egen læges ydernummer og regionskode.  

 

Til brug for journaloptegnelser, så du, din praktiserende læge og andet behandlende sundhedspersonale kan 

tilgå prøvesvarene, opbevarer vi endvidere dine personoplysninger, inkl. prøvesvaret, i 10 år efter din død i 

henhold til reglerne om opbevaring af patientjournaler i bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021.  

 

Hvis din PCR-test er positiv, vil restmateriale fra den diagnostiske prøve blive opbevaret hos SSI med henblik 

på overvågning af udbredelsen af COVID-19, så længe det er påkrævet inden for rammerne af SSI’s 

myndighedsopgave efter sundhedsloven. Herefter vil restmateriale blive opbevaret i Danmarks Nationale 

Biobank med henblik på fremtidig forskning. Sidstnævnte gør SSI med hjemmel i databeskyttelseslovens1 § 

10, og restmaterialet vil således herefter alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige 

undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og når materialet er nødvendigt af hensyn til 

undersøgelserne. Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk 

eller videnskabelig værdi. Du kan læse mere under fanen ”Hvis restmateriale fra din diagnostiske prøve 

opbevares i Danmarks Nationale Biobank" og generelt om Danmarks Nationale Biobank her. 

 

Bemærk, at hvis din PCR-prøve er negativ, så gemmer vi ikke det biologiske materiale. I dette tilfælde 

destrueres restmaterialet fra din prøve automatisk, når analysen af prøven er gennemført.  

 

Bemærk også, at vi ikke gemmer biologisk materiale og ikke foretager sekvensering i forbindelse med 

antigentest. 

 

4. Kategorier af personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger  

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  

 

 Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger  

o Navn  

o Adresse  

o Sygesikringsgruppe  

o Egen læges ydernummer  

o Regionskode  

 Almindelige, fortrolige personoplysninger:  

o CPR-numre  

 Følsomme personoplysninger:  

o Biologisk materiale fra den prøve, vi tager.  

o Helbredsoplysninger i form af svar på, om du er smittet med ny coronavirus/COVID-19.  

o Evt. helbredsoplysninger i form af svar på, om du er smittet med en af de nye virusvarianter.  

Hvis du vælger at opgive dit telefonnummer og oplysninger om årsagen til, at du ønsker at blive testet, så vil 

vi også behandle følgende personoplysninger om dig.  

 Telefonnummer  

 Årsag til, at du bestiller tid til test  

 

 

                                                           
1 Lov nr. 502 af den 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger   

https://www.nationalbiobank.dk/om-dnb
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SSI behandler almindelige, ikke-følsomme personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens2 

artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222 og bekendtgørelse nr. 1981 af 27. oktober 2021 om behandling 

af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), da behandlingen 

er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som 

SSI har fået pålagt. 

 

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 

3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at 

behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnose. Vi 

behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig 

for entydigt at kunne identificere dig.  

 

5. Når du møder op til test  

Hvis du har bestilt tid til test, skal du møde op på prøvestedet så tæt på den bestilte tid som muligt for at undgå 

smittespredning. Når du møder op, skal du følge anvisningerne på prøvestedet. Husk at medbringe dit gule 

sundhedskort. Hvis du ikke har gult sundhedskort, skal du medbringe billed-ID (pas, kørekort eller 

legitimationskort).  

 

6. Modtagere eller kategorier af modtagere  

SSI videregiver dine personoplysninger til den region, som du bor i eller får foretaget testen i. Dette gør vi for, 

at du kan få gennemført testen på prøvestedet, der drives og betjenes af din region.  

 

Vil du vide mere om din regions behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte din region. Du kan 

finde din regions kontaktoplysninger her:  

 

Region Nordjylland: www.rn.dk  

Region Midtjylland: www.rm.dk/  

Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk  

Region Hovedstaden: www.regionh.dk 

Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk  

 

Når SSI har analyseret din biologiske prøve i forbindelse med PCR-test, sendes svaret til egen læge. Svaret 

på antigentest sendes ikke til egen læge. 

 

Prøvesvaret vil ligeledes blive indberettet i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en 

landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Hvis du 

kommer på sygehuset, vil den behandlende sundhedsperson kunne slå svaret op i MiBa. Prøvesvaret gøres 

endvidere tilgængeligt for dig selv, hvis du er over 15 år, på sundhed.dk, jf. bekendtgørelse nr. 1981 af 27. 

oktober 2021 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 

(COVID-19). 

 

SSI vil efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed videregive oplysningerne om prøvesvaret til brug for 

styrelsens vurdering af, om der er behov for at kontakte dig, evt. telefonisk, for at give dig påbud om 

undersøgelse, indlæggelse eller isolation, jf. epidemilovens § 523. Viser det sig, at du er inficeret med en af de 

                                                           
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).   
3 Lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier m.v. (med senere ændringer)   

http://www.rn.dk/
http://www.rm.dk/
http://www.regionsyddanmark.dk/
http://www.regionh.dk/
http://www.regionsjaelland.dk/
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nye virusvarianter, vil SSI endvidere videregive denne oplysning til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan 

finde Styrelsen for Patientsikkerheds kontaktoplysninger og læse mere om, hvordan styrelsen behandler dine 

personoplysninger, her: https://stps.dk/da/om-os/data-og-privatlivspolitik/databeskyttelse/.  

 

SSI overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, herunder Sundhedsdatastyrelsen. Vi har 

indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af 

databehandleraftalerne efter gældende regler herom.  

 

SSI uploader oplysninger om virus-sekvenser fra positive COVID-19-prøver til internationalt anerkendte 

databaser, herunder databasen GISAID. Formålet med upload af disse oplysninger er navnlig at muliggøre 

global pandemiovervågning og forskning relateret hertil. Upload sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 777 

af 29. april 2021 om Statens Serum Instituts videregivelse af gensekvenser og isolater fra mikroorganismer og 

tilknyttede personoplysninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af udbredelsen af smitsomme 

sygdomme. 

 

Danmark er forpligtet som stat til at leve op til det Internationale Sundhedsregulativ (IHR). Danmark har i den 

forbindelse en række forpligtelser i medfør Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. 

oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 

2119/98/EF. Medlemsstaterne er bl.a. forpligtet til at informere de kompetente sundhedsmyndigheder i 

medlemsstaterne og Kommissionen behørigt og rettidigt om bl.a. udbrud af smitsomme sygdomme, herunder 

med henblik på effektiv smitteopsporing. 

 

SSI kan også i andre tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til udførelsens af SSI’s myndighedsopgaver 

og i øvrigt i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, videregive personoplysninger til andre. 

 

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer  

Vi vil som udgangspunkt ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  

 

Hvis SSI får behov for at overføre oplysningerne til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter reglerne i 

databeskyttelsesforordningen, som har til hensigt at opretholde det samme sikkerhedsniveau som i EU og 

EØS. 

 

8. Coronapas  

Når du får gennemført en test for ny coronavirus/COVID-19, vil svaret af denne test automatisk blive brugt til 

at danne dit coronapas. Du kan finde dit coronapas på sundhed.dk, via appen MinSundhed eller appen 

Coronapas.  

 

Du kan her læse mere om reglerne om coronapas, herunder hvornår du skal bruge et coronapas og hvornår 

du har ret til at modtage et coronapas.  

 

9. Dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger 

om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

 

Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

https://stps.dk/da/om-os/data-og-privatlivspolitik/databeskyttelse/
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
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Ret til sletning  

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle 

sletning indtræffer.  

 

Ret til begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 

begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit 

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte 

en person eller vigtige samfundsinteresser  

 

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du  

finder på www.datatilsynet.dk.  

 

10. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 

Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, Helle Ginnerup-Nielsen.  

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:  

 

På e-mail: databeskyttelse@sum.dk  

Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”  

 

11. Ret til erstatning  

Du kan have ret til erstatning, hvis du bliver påført en skade ved testen. Læs mere om erstatning: pebl.dk  

 

12. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  

 

13. Øvrige oplysninger 

Oplysninger om, hvordan der bestilles tid til test, selve prøvetagningen, og hvordan svar på test skal forstås, 

findes på coronaprover.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/

