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DANSK

GDPR-vejledning til ResScan
Indledning
Den 25. maj 2018 træder den europæiske generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) i kraft. Den 
fulde tekst i GDPR kan læses her på det sprog, du vælger. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Som bruger af ResScan™ kan du risikere at skulle behandle følsomme personoplysninger. Din 
organisation skal have foretaget en parathedsgennemgang af GDPR, og du skal altid følge din 
organisations politikker og vejledning, når du behandler følsomme persondata. Denne vejledning har til 
hensigt at give klarhed over, hvordan du kan udføre visse aktiviteter, defineret af GDPR, når du anvender 
ResScan. 

ResScan kan anvendes som tilsigtet uden at behandle personoplysninger. Afsnittet nedenfor med 
overskriften ”Artikel 11 – Behandling, der ikke kræver identifikation” beskriver, hvordan du gør dette. Du 
skal gennemgå de handlinger, der udføres med ResScan i din organisation for at sikre, at din brug af 
ResScan overholder organisationens politikker. 

Et andet formål med dette dokument er at klarlægge privatlivsemner, der muligvis ikke er tydelige ved 
brug af ResScan. I en tid med mange internetforbundne enheder er det vigtigt at bemærke, at ResScan 
er et selvstændigt desktopprodukt, der kun forbinder dig med din organisations computernetværk. 

Denne vejledning er opdelt ud fra artiklerne i GDPR. Vi har kun valgt de artikler, der er relevante, eller 
som kræver uddybning. Hvis en GDPR-artikel ikke er anført i denne vejledning, er denne artikel ikke 
relevant for brugen af ResScan. 

Ved at stille ResScan til rådighed agerer ResMed som en uafhængig softwareforhandler, og ikke som 
dataansvarlig eller databehandler i forbindelse med almindelig drift. 

Artikel 4 – Definitioner 
Helbredsoplysninger omfatter personoplysninger, der relaterer til en persons fysiske eller mentale 
helbred herunder brug af sundhedstjenester, der afslører oplysninger om personens helbredsstatus.

Den dataansvarlige betegner en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller 
et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler 
der må foretages behandling af personoplysninger

Databehandler en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, 
der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

GDPR er den europæiske generelle forordning om databeskyttelse, der træder i kraft 25. maj 2018. Den 
præcise titel på denne forordning er (EF) 2016/679, men begrebet ”GDPR” er bredt kendt og forstået. 

Personlige data omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person 
(»den registrerede«); ved identificerbar person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan 
identificeres.

Pseudonymisering betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne 
ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%20%20
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Artikel 9 – Behandling af særlige kategorier af personoplysninger
ResScan bearbejder følsomme personoplysninger vedrørende en persons helbred, som angivet i afsnit 
(1) i Artikel 9. 

Du er ansvarlig for at indhente samtykke fra den registrerede til behandlingen i henhold til afsnit (2) a) i 
Artikel 9, så du kan opnå en juridisk basis for at behandle en særlig kategori af personoplysninger. 

Artikel 11 – Behandling, der ikke kræver identifikation
ResScan støtter brugen af pseudonymisering, hvis du ønsker at håndtere opbevaringen af følsomme 
personoplysninger i organisationen. 

Når du indtaster patientoplysninger, kan du bruge pseudonymiseringssymboler, der er fastlagt i henhold 
til organisationens bestemmelser. Disse skal indtastes i felterne Efternavn, Fornavn, Patient-id og 
Reference-id. ResScan tillader også enhver fødselsdato i det rette format. 

Artikel 12 – Anmodning fra den registrerede
Hvis du modtager en anmodning om at udlevere oplysninger, der relaterer til behandling af den 
registrerede, kan du foretage følgende trin for at indhente disse data fra ResScan. 

Hvis dine organisatoriske politikker fastlægger dataanmodningen som lovlig, og den registrerede ønsker 
at anvende oplysningerne i et andet ResScan-system, kan du blot kopiere de filer, der normalt er placeret 
i %PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\<data subject>. (Du kan vælge at gemme 
patientdata på en anden placering, når du opretter patienten). Der er oprettet en mappe til hver patient, 
som du har oprettet i ResScan, og andre udgaver af ResScan 6.0 eller nyere versioner kan få adgang til 
ResScan-filen ved at placere den samme sted i den nye ansvarliges ResScan-pc. 

Hvis den registrerede ikke har specificeret, at et andet ResScan-system vil blive anvendt, kan du 
eksportere ResScan-dataopsummeringen fra patientfilen ved hjælp af vejledningerne nedenfor, der også 
findes i afsnittet ”Exporting Data Files (Eksportering af datafiler)” i ResScans kliniske vejledning (version 
6.0 eller nyere).

1. Vælg Export i menuen File (Filer). Dialogboksen Export Patient file to CSV (Eksporter patientfil til 
csv) vises.

(Bemærk: Før dialogboksen åbnes, viser ResScan en indekseringsmeddelelse. Denne 
meddelelse vises normalt kun et øjeblik, men du kan annullere indeksering ved at trykke på 
knappen Cancel (Annuller)

2. Vælg den ønskede patientgruppe i rullemenuen Patient Group (Patientgruppe).

3. Vælg det datoområde, du ønsker at generere csv-filer for.

4. Vælg en eller flere patientfiler på listen over patienter.
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5. Klik på knappen Export Selected (Eksporter valgte)

Der bliver genereret en csv-fil for hver af de valgte patienter. Csv-filen har samme navn som 
patienten.

Du kan også vælge at eksportere alle patientfiler i en patientgruppe til en enkelt CSV-fil ved at klikke 
på knappen Export All (Eksporter alle). Den genererede csv-fil har samme navn som patientgruppen. 

Når du har eksporteret dine filer, åbner Windows Explorer automatisk mappen, hvor filerne er 
blevet gemt: %USERPROFILE%\Documents\ResMed\ResScan\Exports (Windows 7, Windows 8.1, 
Windows 10).

Bemærk, at den dataansvarlige, der driver ResScan er ansvarlig for at fastlægge, om rettighederne i 
afsnit (1) i denne artikel negativt påvirker andres frihed som angivet under afsnit (4) i Artikel 20.

Artikel 14 – Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos 
den registrerede
Artikel 14 gælder ikke brugen af ResScan, da ingen andre dataansvarlige er involveret. ResScan sender 
ikke data og indsamler ikke data af nogen art hos en anden dataansvarlig eller databehandler. Der findes 
ingen automatiske transmissioner af data fra ResScan tilbage til ResMed. ResScan findes udelukkende i 
sikkerhedsdomænet tilhørende din organisations Windows-domæne eller desktopprofiler. 

ResScan indsamler maskinelle data fra ResMed-behandlingsenheder med udgangspunkt i samspillet 
mellem enheden og den registrerede. Behandlingsenheden, der videregiver personoplysningerne, styres 
af dig, der fungerer som den samme dataansvarlig, der indhentede personoplysningerne. 

Artikel 17 – Ret til sletning (‘ret til at blive glemt’)
Hvis du modtager en anmodning fra en registreret om, at vedkommende ønsker sine personoplysninger 
slettet, kan du slette ResScan-dataene enten via ResScan-softwaren, eller ved at slette en fil ved hjælp 
af Windows stifinder. 

Sletning af dataene via ResScan-grænsefladen eliminerer risikoen for, at de slettede data stadig lagres 
i Windows’ papirkurv. Hvis du sletter patientdata ved hjælp af Windows stifinder-grænsefladen, skal du 
sikre, at dataene også slettes fra din Windows’ papirkurv. 

ResScan-grænsefladen, der sletter en patient, opretter også en Windows-revisionslog af hele 
handlingen. En sletning foretaget ved hjælp af Windows stifinder efterlader kun en revisionsregistrering, 
hvis dette er indstillet i revisionsindstillingerne i dit Windows-domæne. Vi henviser til din Windows-it-
administrator for yderligere oplysninger om dette emne.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du altid sletter personlige ResScan-oplysninger ved hjælp af ResScan-
grænsefladen. 
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Anvendelse af ResScan-grænsefladen
I ResScan-softwaren kan man starte patientfil-administrationen fra menuen Tools (Værktøj). Her findes 
også knapper til at slette en gruppe af patienter eller en enkelt patient. 

Brug af Windows stifinder-grænsefladen
Du kan også slette personlige data via Windows stifinder. Standardfilplaceringen er 
%PUBLIC%\Documents\ ResMed\ResScan3\Patients folder. Du og et andet medlem af organisationen 
kan have valgt at gemme filerne et andet sted. Hvis du ikke er sikker på, hvor filerne er placeret, kan du 
se dette i patientadministrationen i ResScan. 

En særskilt Windows-mappe oprettes for hver patient, der er blevet oprettet i ResScan. Du skal blot 
slette filen ved at anvende Windows stifinder-kommandoerne. Du skal også sikre dig, at dataene er 
fjernet fra Windows’ papirkurv. 

Din organisation er som dataansvarlig ansvarlig for at bedømme lovligheden af at opbevare oplysninger i 
henhold til afsnit (3) i Artikel 17. 
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Artikel 20 – Ret til dataportabilitet
Hvis du har modtaget en anmodning om at videregive et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt 
læsbart format af personoplysningerne, kan du udføre følgende trin i ResScan. 

Personlige oplysninger kan eksporteres fra ResScan-softwaren i et maskinelt læsbart format. 
Transmissionen af udtrukne personlige oplysninger skal foretages af din organisation, ved hjælp af de 
aktuelle processer for offentliggørelse af følsomme personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

Hvis din organisations politikker vurderer, at anmodningen om dataportabilitet er lovlig, og 
den registrerede har anmodet, at om oplysningerne videregives til en anden ansvarlig til 
anvendelse i et andet ResScan-system, kopierer du blot de filer, der normalt er placeret i 
%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\<data subject>. (Du kan vælge at gemme 
patientdata på en anden placering, når du opretter patienten). Der er oprettet en mappe til hver patient, 
som du har oprettet i ResScan, og andre udgaver af ResScan 6.0 eller nyere versioner kan få adgang til 
ResScan-filen ved at placere den samme sted i den nye ansvarliges ResScan-pc. 

Hvis den registrerede ikke har specificeret en destination til personoplysningerne, kan du eksportere 
ResScan-dataopsummeringen fra patientfilen ved hjælp af vejledningerne nedenfor, der også findes i 
afsnittet ”Exporting Data Files (Eksportering af datafiler)” i ResScans kliniske vejledning (version 6.0 eller 
nyere).

1. Vælg Export i menuen File (Filer). Dialogboksen Export Patient file to CSV (Eksporter patientfil til 
csv) vises.

 (Bemærk: Før dialogboksen åbnes, viser ResScan en indekseringsmeddelelse. Denne 
meddelelse vises normalt kun et øjeblik, men du kan annullere indeksering ved at trykke på 
knappen Cancel (Annuller)

2. Vælg den ønskede patientgruppe i rullemenuen Patient Group (Patientgruppe).

3. Vælg det datoområde, du ønsker at generere csv-filer for.

4. Vælg en eller flere patientfiler på listen over patienter.

5. Klik på knappen Export Selected (Eksporter valgte)

Der bliver genereret en csv-fil for hver af de valgte patienter. Csv-filen har samme navn som 
patienten.

Du kan også vælge at eksportere alle patientfiler i en patientgruppe til en enkelt csv-fil ved at klikke 
på knappen Export All (Eksporter alle). Den genererede csv-fil har samme navn som patientgruppen. 

Når du har eksporteret dine filer, åbner Windows Explorer automatisk mappen, hvor filerne er 
blevet gemt: %USERPROFILE%\Documents\ResMed\ResScan\Exports (Windows 7, Windows 8.1, 
Windows 10).

Bemærk, at den dataansvarlige, der driver ResScan er ansvarlig for at fastlægge, om rettighederne i 
afsnit (1) i denne artikel negativt påvirker andres frihed som angivet under afsnit (4) i Artikel 20.

Artikel 22 – Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
ResScan-softwaren foretager ikke profilering og tager ikke automatisk beslutninger. ResScan-softwaren 
bruges kun til beslutningstagning af oplærte medicinske professionelle, der betjener ResScan. 

Artikel 25 – Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem 
standardindstillinger
ResMed har taget hensyn til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne 
og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål ved denne nyeste 
opgradering af ResScan. Som producent af medicinsk udstyr har ResMed designet robuste midler 
til sikring af cybersikkerhed i alle enheder, desktopprodukter og cloud-tjenester. Som en uafhængig 
softwareforhandler af ResScan-desktopværktøjet, blev privatliv som en del af designet, tilføjet vores 
cybersikkerhed via designprotokoller. Da ResScan er en reguleret medicinsk enhed, er privatliv som 
en del af designet og sikkerheden genstand for gennemgang og tilsyn fra europæiske og globale 
forordninger gældende for producenter af medicinsk udstyr. 

Det specifikke ved ResScan er, at dette er afspejlet i evnen til at arbejde med ResScan uden at bruge 
personoplysninger. Dette overholder dataminimeringsvejledningen for privatliv som en del af designet. 
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Du kan få mere at vide om din organisations forpligtelser i henhold til GDPR ved at kontakte 
den relevante afdeling i din organisation. Du kan også se siden for EU-kommissionens regler for 
virksomheder og organisationer i forbindelse med databeskyttelsesreformen her: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

Du kan også søge efter hjemmesiden tilhørende din nationale Databeskyttelses- eller 
Privatlivskommission. 

Artikel 32 – Behandlingssikkerhed
ResScan opbevarer revisionsrapporter over behandlingsaktiviteter i Windows-hændelseslogger. 

Når du har udrullet ResScan 6.0, skal du genstarte pc-enheden for at anvende opdateringerne i 
Windows-hændelseslogkonfigurationen. Det er nødvendigt at genstarte, for at Windows kan oprette 
en ny hændelseslogfil, der er specifik for ResScan. ResScan-loggen vises i hændelsesmappen 
“Applikationer- og servicelogs”.

ResScan-hændelser kan være i en Windows-fil, der er placeret i 
%WINDIR%\System32\winevt\Logs\ResScan.evtx

Hvis du har genstartet pc-enheden efter implementering af ResScan, findes ResScan-logindtastningerne 
i “Windows-logs\Applikationer”, og du skal filtrere ud fra Source (Kilde), når du vælger den log. 

Hændelseskilden til alle indtastninger i ResScan. Opgavekategorien er “RW Access (RW-adgang)”. 
Hændelsesdataene beskriver de specifikke handlinger, der foretages af brugeren i hvilken patientjournal. 

Appendiks A giver eksempler på, hvordan hændelseslogindtastninger vil se ud for de registrerede 
hændelser.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
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Din organisation har fastlagt risikoprofilen for handlinger i ResScan-softwaren, med udgangspunkt i 
de unikke driftsforhold i organisationen. En del af den risikovurdering inkluderer brugen af Windows-
desktopkrypteringsmuligheder. Der findes kommercielle og gratis desktopkrypteringsprodukter, der 
tilbyder de nyeste krypteringstjenester og ResScan-systemet fungerer efter hensigten på krypterede 
diske.

Hvis dine krypteringstjenester anvender kryptering på mappeniveau, skal du bemærke de følgende 
mappeplaceringer for personoplysninger ved brugen af ResScan: 

%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\

(Du kan vælge at gemme patientdata på en anden placering, når du opretter patienten).

Hvis du bruger faktiske navne, når du bruger ResScan, indeholder Windows-hændelsesloggerne også de 
patientnavne. Placeringen af denne mappe er %WINDIR%\System32\winevt\Logs. Bemærk, at andre 
Windows-tjenester skriver til hændelseslogs på denne placering, så du skal kun kryptere denne mappe i 
samråd med din Windows-it-administrator. 

Brugeradministration for ResScan foretages udelukkende via redskaber og tjenester til administration af 
Windows-konti. Hvis en Windows-konto kan logge på en pc-enhed, hvor ResScan er implementeret, kan 
denne konto starte ResScan. 

Som bedste praksis for databeskyttelse skal den enhed, der kører ResScan, implementere Windows’ 
politik for desktoplåsning ved inaktivitet. Kontakt din Windows-it-administrator for at forstå, hvordan din 
organisation har implementeret denne kontrol. 

Artikel 44 – Generelt princip for overførsel
ResScan-systemet overfører ikke nogen former for data til ResMed eller andre ansvarlige eller 
databehandlere. Al overførsel af personoplysninger fra ResScan kan kun foretages manuelt af et 
autoriseret medlem af den dataansvarlige, der driver ResScan. 

Artikel 87 – Behandling af nationalt identifikationsnummer
Brug af nationale identifikationsnumre er ikke nødvendigt for effektiv brug af ResScan, og ResMed 
anbefaler, at de nationale identifikationsnumre ikke anvendes i ResScan. 

Appendiks A – Eksempler på Windows-hændelseslogindtastninger
Nedenfor ses skærmbilleder som eksempler på, hvordan indtastninger i Windows-hændelsesloggen kan 
se ud: 

HANDLING: Bruger ‘pcappdev’ er logget på ResScan. 



ResMed.com

ResMed Corp
9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

Besøg ResMed.com for at se andre ResMed-forhandlere over hele verden. ResScan er et varemærke og/eller et registreret varemærke, der tilhører ResMed-gruppen af virksomheder.  
Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. For oplysninger om patenter eller andre former for 
intellektuel ophavsret, gå til ResMed.com/ip.  
318582/3 2021-06

Forhandlere:
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien 

HANDLING: Der blev oprettet en patient

Andre handlinger ser tilsvarende ud og teksten under fanen ”Generelt” viser bruger-id, patient og 
handling. 

Referencer
Den fulde tekst i GDPR-loven i sprog og format efter eget valg:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
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