Tilbud om vaccination
mod COVID-19

Du kan nu få en vaccination mod COVID-19
Du bestiller selv tid til vaccination ved at logge på www.vacciner.dk med dit NemID. Her
kan du se ledige tider, og hvor i landet du kan blive vaccineret.
Du skal vaccineres to gange for at opnå fuld effekt af vaccinationen. Når du bestiller tid, skal du
således bestille tid til både første og anden vaccination.
Alle, der er blevet inviteret, har mulighed for at blive vaccineret. Kan du ikke finde en ledig tid på
www.vacciner.dk, anbefaler vi, at du prøver igen senere. Der kommer løbende nye tider. Antallet
af tider afhænger af, hvor mange vacciner Danmark får leveret på det pågældende tidspunkt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi den giver
en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19.
Jo flere der bliver vaccineret, jo bedre kontrol får vi med epidemien.
Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod
tilbuddet.

Har du spørgsmål om vaccinationen?
Du kan blandt andet læse mere om, hvordan du bliver vaccineret, hvem vaccinen er godkendt til,
og hvor effektiv den er i pjecen Vaccination mod COVID-19
www.sst.dk/da/udgivelser/2021/Vaccination-mod-COVID-19.
Hvis du er i tvivl om, du har allergi, der gør, at du ikke kan tåle vaccinen, kan du læse mere her
eller kontakte din egen læge.
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Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination
Region Hovedstaden
Tlf: 38 66 00 00

Hverdage kl. 08.00-17.00. Weekend kl. 08.00-16.00

Region Sjælland
Tlf: 70 20 42 33

Hverdage og weekend kl. 09.00-12.00 og kl. 13.00-19.30

Region Syddanmark
Tlf: 99 44 07 17, tast 1

Hverdage og weekend kl. 08.00-18.00

Region Midtjylland
Tlf: 70 23 24 15

Hverdage kl. 08.00-19.00. Weekend kl. 09.00-17.00

Region Nordjylland
Tlf: 97 64 84 63

Hverdage kl. 08.00-17.00. Weekend kl. 08.00-15.30

Har du brug for hjælp til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling, kan din
region hjælpe dig. Du kan finde det direkte nummer i boksen ovenfor.
Din læge, sundhed.dk og den nationale corona-hotline kan ikke se ledige datoer, ventetider,
bestille dine tider eller ændre dine tider.

Transport til vaccinationscenteret
Hvis du ikke selv, eller med hjælp fra pårørende, kan komme hen til dit vaccinationssted, fordi du
har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du kontakte din kommune. De kan
hjælpe dig med transporten. Hvis du har brug for hjælp til transport, hjælper kommunen dig
samtidig med at bestille vaccinationstid.
Du kan ringe til COVID-19 hotline på 70 20 02 33 og få oplyst, hvordan du skal kontakte din
kommune.

Er du under 18 år?
Beslutningen om at blive vaccineret mod COVID-19 er din egen. Fordi du er under 18 år, skal dine
forældre (forældremyndighedsindehaveren) have at vide, at du er inviteret til vaccination. Dine
forældre får derfor som udgangspunkt en kopi af dette brev. På den måde får I mulighed for at
tale om det, og de kan eventuelt gå med dig, når du skal vaccineres.
Det er en god idé, at du har talt med dine forældre inden vaccinationen. Hvis du møder alene
frem til vaccinationen, kan du blive spurgt, om du har talt med dine forældre, og du kan
eventuelt blive bedt om ringe til dem og tale med dem om vaccinationstilbuddet.
Ønsker du eller dine forældre mere information om vaccination, kan I finde det på:
www.sst.dk/da/corona/Vaccination
Venlig hilsen,

Henrik Ullum
Direktør, Statens Serum Institut

Søren Brostrøm
Direktør, Sundhedsstyrelsen
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Information om behandling af personoplysninger
Her finder du oplysninger om hvordan Statens Serum Institut behandler personoplysninger om dig i
forbindelse med gennemførelsen af vaccination mod ny coronavirus/covid-19.
Læs her, hvordan oplysninger om dig behandles.

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
Hvis du har andre spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid
velkommen til at kontakte vores DPA-funktion på compliance@ssi.dk eller 4046 0083.
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte SSI via e-Boks. Du kan læse mere om,
hvordan du bruger e-Boks på siden Sikker kommunikation med SSI
(www.ssi.dk/om-ssi/kontakt/sikker-kommunikation-m-ssi).

2. Formålet med behandling af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger med det formål at tilbyde vaccination og oprette
vaccinationsforløb til udvalgte målgrupper, samt for at overvåge tilslutning og effekt, samt
undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger
ved vaccination. Det gør vi som led i SSI’s myndighedsopgave og indsats for at hindre og overvåge
smittespredning med coronavirus/covid-19.
En del af undersøgelserne vil udføres udelukkende i videnskabelig og statistisk øjemed.

3. Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysningerne fra det tidspunkt, hvor de bliver indsamlet for at kunne tilbyde
dig vaccination/oprette vaccinationsforløb og foretage overvågning af vaccinerne på generelt plan.
Personoplysningerne vil blive opbevaret indtil det tidspunkt, hvor det ikke længere er relevant for
SSI at tilbyde og overvåge vaccinerne. Det er ikke muligt at angive, hvornår dette tidspunkt
indtræder. SSI vil løbende overveje behandlingens nødvendighed, og vil på det tidspunkt, hvor
behandlingen ikke længere vurderes nødvendig, slette eller anonymisere personoplysningerne.
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Tager du i mod vaccinationstilbuddet, vil vaccinationsoplysningerne blive slettet to år efter din
død, i henhold til reglerne om opbevaring i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om
adgang til og registrering m.v. af lægemiddel¬ og vaccinationsoplysninger. Du kan læse mere om
opbevaring og behandling af i dine personoplysninger i Det Danske Vaccinationsregister her:
www.ssi.dk/om-ssi/persondatapolitik, under fanen ”Er du blevet vaccineret?”

4. Kategorier af personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af
personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig i Det Danske Vaccinationsregister:
Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger
• Navn
• Adresse
• Sygesikringsgruppe
• Egen læges ydernummer
• Regionskode
Almindelige, fortrolige personoplysninger:
• CPR-numre
Følsomme personoplysninger:
• Helbredsoplysninger om at du er blevet vaccineret.
Derudover vil SSI behandle oplysninger om bl.a. underliggende sygdomme og erhvervsforhold, der
er nødvendige for at SSI kan identificere, at du tilhører en målgruppe, der skal tilbydes
vaccination. SSI anvender også oplysningerne for at kunne udføre sin opgave med at overvåge
tilslutning og effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede
reaktioner eller bivirkninger ved vaccination.
SSI kan behandle disse personoplysninger, når det er nødvendigt med henblik på at kunne
tilbyde COVID-19-vaccination, jf. bekendtgørelse nr. 146 af 1. februar 2021 om behandling af
personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19.
Det er SSI’s opgave at overvåge og bekæmpe sygdomsspredning i samarbejde med det øvrige
sundhedsvæsen og at overvåge og vurdere tilslutning til og effekt af vaccination, samt
eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved
vaccination, jf. sundhedslovens1 § 222, og nærmere sundhedslovens § 157 a, stk. 6. Derudover er SSI
ansvarlig for registrering af oplysninger om enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede
oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, jf. Sundhedsloven § 157a.
Vi behandler således personoplysninger om dig med hjemmel i databeskyttelsesforordningens2
artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave,
som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den SSI har fået pålagt, samt
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, og litra i, da behandlingen er nødvendig
med henblik på forvaltning af sundhedstjenester og af hensyn til samfundsinteresser på
folkesundhedsområdet.
Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens3 § 11, stk. 1, da
behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

1

Lovbekendtgørelse 2019-08-26 nr. 903 Sundhedsloven med senere ændringer.

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. 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.
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5. Hvor personoplysninger stammer fra
Vi har modtaget oplysninger om dit CPR-nummer fra CPR-registret og oplysninger om dit
navn, adresse, sygesikringsgruppe, egen læges ydernummer og regionskode fra
Sundhedsdatastyrelsen. Vi modtager endvidere yderligere oplysninger om dig, f.eks. alder og køn
fra offentlige registre, herunder CPR-registret.
Vi modtager endvidere, når dette er relevant, andre oplysninger om dig, f.eks. om kroniske lidelser
og beskæftigelsesforhold, fra offentlige registre, herunder Landspatientregistret, RUKS, STAR,
DREAM-registret mv.
SSI ser i forbindelse med overvågning af tilslutning og effekt samt udførelsen af undersøgelser i
relation til vaccinernes sikkerhed, også på eventuelle prøveresultater fra Covid-19 test.

6. Modtagere eller kategorier af modtagere
SSI videregiver dine personoplysninger til den region, som du bor i, dels for at du kan få
gennemført vaccinationen, og dels for at vaccinationen kan blive journalført i din patientjournal
og i Det Danske Vaccinationsregister.
Det er din region eller praktiserende læge, der har ansvaret for journalføring og indberetning af
vaccination i Det Danske Vaccinationsregister. Hvis du vil vide mere om din praktiserende læge
eller regions behandling af personoplysninger, kan du kontakte din egen læge eller region. Du
finder kontaktoplysninger på din region her:
Region
Region
Region
Region
Region

Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland
Hovedstaden

www.rn.dk
www.rm.dk
www.regionsyddanmark.dk
www.regionsjaelland.dk
www.regionh.dk

SSI videregiver endvidere dine personoplysninger til Lægemiddelstyrelsen, som er nødvendige for
Lægemiddelstyrelsens opgave i at overvåge vaccinernes sikkerhed, herunder bivirkninger. Vil du
vide mere om Lægemiddelstyrelsens behandling af dine personoplysninger kan du kontakte
styrelsen på www.lmst.dk
SSI overlader personoplysningerne til vores databehandlere, herunder Sundhedsdatastyrelsen. Vi
har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes
overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

7.Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre personoplysninger om dig til modtagere uden for EU og EØS.

8. 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.
Når personoplysninger udelukkende behandles i videnskabelig og statistisk øjemed, er der
en række begrænsninger af rettighederne efter databeskyttelsesforordningen. Det betyder,
at du bl.a. ikke har ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse og sletning af
personoplysninger om dig, der indgår i sådanne undersøgelser. Begrænsningen i dine
rettigheder følger af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5 og databeskyttelsesforordningens artikel
17, stk. 3, litra d.
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I andre tilfælde, har du følgende rettigheder, hvor der dog også kan være visse begrænsninger:
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.
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.
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte SSI via e-Boks. Du kan læse mere om,
hvordan du bruger e-Boks på siden Sikker kommunikation med SSI
(www.ssi.dk/om-ssi/kontakt/sikker-kommunikation-m-ssi).

9.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, Helle GinnerupNielsen.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: På
e-mail: databeskyttelse@sum.dk
Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

10. 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.
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