
De borgere, der er omfattet af bruddet, er:

De borgere/patienter der er  
omfattet af bruddet, er:

De akut- og førstehjælpere, der  
er omfattet af bruddet, er:

De ejere af hjertestarter, der  
er omfattet af bruddet, er:

 ❚ Borgere, der har været med i  
et 112-udkald med involvering af  
førstehjælpere i perioden medio 
2017 til ultimo april 2020, hvor  
man har haft et medicinsk  
hjertestop/nær ved hjertestop i  
Region Syddanmark, der ikke var  
udløst af ulykke (fx færdselsuheld). 

 ❚ Borgere, der har været med i et 
112-udkald med involvering af  
akuthjælpere i perioden  
2015-januar 2023, og der er sendt 
ambulance og/eller akutlæge- 
helikopter. Herudover skal en af  
betingelserne være opfyldt: 
 - Ambulanceudkaldet skal have  

været til en alvorlig tilstand, der  
i Region Syddanmarks udkalds- 
system har udløst et ambulance  
A-udkald (en livs- eller førligheds-
truende tilstand) eller udløst en  
B1-udkald (knap så alvorlig, men 
hastende pga. situationen,  
fx patienten stillet til offentligt 
skue), eller

 - Udkaldet har været i et område, 
hvor det tager forholdsvis lang tid 
for ambulancen at komme frem,  
så der er oprettet en akuthjælps-
ordning (Nordfyns Kommune,  
Langeland, Ærø, Næs og andre 
små øer mv.). 

De oplysninger, man har kunnet få 
adgang til, har været:   

 ❚ Hændelsens adresse, hændelses- 
beskrivelse samt i nogle tilfælde  
borgerens alder, køn og helbreds- 
oplysninger.

Når personoplysninger er tilgænge-
lige som her, kan det medføre  
forskellige mulige konsekvenser:

 ❚ At du mister kontrollen over, hvem 
der har adgang til dine oplysninger. 

 ❚ Afpresning og misbrug af dine  
oplysninger for at tvinge dig til at  
udføre eller undlade en handling.

 ❚ Uanmodede henvendelser  
(fx markedsføring, spam, reklamer).

 ❚ Ulovlig forskelsbehandling,  
eksempelvis arbejdsretligt (hvis  
deling af dine oplysninger medfører 
afslag på ansættelse/forfremmelse 
eller opsigelse/degradering) eller  
forsikringsretligt (hvis deling af  
dine oplysninger medfører afslag  
på tegning af forsikring eller tilbud 
om forsikring på ringere vilkår). 

 ❚ Følelsesmæssige og sociale  
konsekvenser (hvis du oplever  
frustration eller nedtrykthed. Du  
har måske ikke nævnt for familie  
og venner, at du har været i behand-
ling hos Region Syddanmark).

 ❚ Fysiske konsekvenser og anden  
negativ påvirkning af patient- 
sikkerheden. Uvedkommende har 
haft mulighed for at deaktivere  
hjertestartere, så de fremstod  
som utilgængelige for  
Region Syddanmark. 

Alle akut- og førstehjælpere i Region 
Syddanmark, der på et tidspunkt har 
anvendt Akutudkald-appen, som har  
været involveret i en opgave, er  
omfattet af bruddet.

De oplysninger, man har kunnet få 
adgang til, har været:   

 ❚ For- og efternavn,  
kontaktoplysninger og  
hændelsesadressen.

Hjertestarterejere i Region  
Syddanmark, der har tilmeldt deres 
hjertestarter i det landsdækkende  
hjertestarternetværk fra september 
2015 til 6. februar 2023.

De oplysninger, man har kunnet  
få adgang til, har været:  

Unikt id for hjertestarternes placering 
til internt brug i systemet, hjerter- 
starterens adresse, hjertestarters 
model, hjertestarterens ejer, kode til 
adgang til en eventuel lås ved hjerte-
starterens placering, telefonnummer 
til kontaktperson for hjertestarteren, 
nummer på skabet som hjertestarten 
er placeret i og redigeringsmulighed 
for om hjertestarter var aktiv eller ej. 

Når personoplysninger er tilgænge-
lige som her, kan det medføre  
forskellige mulige konsekvenser:

 ❚ At du mister kontrollen over, hvem 
der har adgang til dine oplysninger. 

 ❚ Afpresning og misbrug af dine  
oplysninger for at tvinge dig til at  
udføre eller undlade en handling.

 ❚ Uanmodede henvendelser  
(fx markedsføring, spam, reklamer).

 ❚ Følelsesmæssige og sociale konse-
kvenser (hvis du oplever frustration 
eller nedtrykthed).

Når personoplysninger er tilgænge-
lige som her, kan det medføre  
forskellige mulige konsekvenser:

 ❚ At du mister kontrollen over, hvem 
der har adgang til dine oplysninger. 

 ❚ Afpresning og misbrug af dine  
oplysninger for at tvinge dig til at  
udføre eller undlade en handling.

 ❚ Uanmodede henvendelser  
(fx markedsføring, spam, reklamer).

 ❚ Følelsesmæssige og sociale konse-
kvenser (hvis du oplever frustration 
eller nedtrykthed).


