
Intern procedure for adgang til at arbejde på Danmarks statistik under Institut for 
Folkesundhed (IFS) autorisation 50

Dette er regler, der skal overholdes for at du kan få underskrevet tilknytningsaftalen, der gør 
det muligt for dig at få instituttets tilladelse til at arbejde på DST under instituttets (Institut 
for Folkesundhed, AU) autorisation.  

Tilladelsen gælder for arbejde på DST under Autorisation 50. Dette kræver, at du har det 
nødvendige kendskab til regler og procedurer, samt at du har gennemført instituttets 
kursus om emnet og læst og forstået siden GDPR: Personoplysninger og forskning. 

Du skal udfylde nedenstående og returnere til Marianne Pedersen eller Lone Fredslund:  

1. Bekræft, at du har læst og forstået siden GDPR: Personoplysninger og forskning
Før  Under   Efter

2. Bekræft, at du har gennemført instituttets kursus om procedurer og regler for
arbejde på data fra DST. Dato:  _____________________

3. Bekræft, at du har læst og forstået dokumentet Regler for DST-arbejde under IFS.
Sæt kryds:

4. Angiv hvilket projekt (DST-projektnummer): _________________, du skal arbejde på,
tidsperioden: _________________  , og  din rolle:  _________________________.

5. Angiv hvem der er ”kontaktperson” på projektet (= den person, der må tage data
hjem). Navn: ___________________________

6. Angiv hvem der er instituttets interne ansvarlige for din del af dataarbejdet (det kan
evt. være en vejleder). Navn: _____________________________

7. Bekræft, at du ved, hvad du skal gøre, hvis du trods forholdsreglerne alligevel
kommer til at begå en fejl i forhold til at følge de fastlagte procedurer eller hensynet
til beskyttelse af personfølsomme data. Sæt kryds:

8. Bekræft, at ENTEN
a. er du ansat på AU. Det betyder, at du får din løn udbetalt fra AU. Det er IKKE

nok, at være indskrevet som ph.d.-studerende ved Forskerskolen, eller at AU
har bevilget en del af din løn. (Sæt ét kryds)  Ansat på AU:           eller AU har
bevilget en del af lønnen:

ELLER
b. der er udformet samarbejdsaftale med dit ansættelsessted (sæt kryds)

og der er udformet databehandleraftale (sæt kryds)

Navn (blokbogstaver) og underskrift: _______________________________ 

Når du har svaret på ovennævnte og returneret disse oplysninger, vil du formelt kunne godkendes 
til at arbejde på DST-data under Instituttets autorisation, og du får tilknytningsaftalen retur med 
underskrift til videresendelse til DST.

Dette dokument kan opleves som meget omstændeligt, men det skal ses i lyset af, at det er en 
betroet opgave at arbejde med personfølsomme data, og at de personer, der har afgivet data, har 
gjort det ud fra en forudsætning af, at data beskyttes efter gældende regler. Hvis vi begår fejl i 
vores arbejde med personfølsomme oplysninger, kan det føre til pålagt karantæne, der betyder, at 
alle dataprojekter ved Instituttet skal lukkes ned i flere måneder.

Hvis din ansættelse ophører, eller din tilknytningsaftale udløber, kan der være op til to 
måneders ekspeditionstid, hvorfor vi opfordrer til, at du i god tid henvender dig til den 
projektansvarlige og din nærmeste leder.
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