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Juridiske retningslinjer for indsamling af persondata til brug i 

opgaver og projekter 

Indledning 
Formålet med professionsbacheloruddannelsen i kristendoms, kultur og kommunikation er 

at kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne varetage kommunikations-, 

undervisnings-, ledelses- og omsorgsopgaver i forbindelse med kristendoms- og 

kulturformidling og at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i 

forskellige arbejdssammenhænge.  

Uddannelsen tilgodeser efterspørgslen efter højt kvalificeret arbejdskraft indenfor det 

kirkelige og tværkulturelle arbejdsmarked og bidrager til en professionalisering af 

området. 

Som led i denne kvalificering udarbejder den studerende opgaver og projekter, hvori der 

indgår empirisk datamateriale. Empirisk datamateriale kan omfatte data fra personer og 

data om personer samt data indsamlet ved observationsstudier. Data, der gøres til genstand 

for refleksion og analyse. 

Den studerende er ved alle former for dataindsamling forpligtet til at overholde de 

gældende etiske og juridiske retningslinjer. Denne forpligtelse er rettet mod alle personer, 

samarbejdspartnere og institutioner og omfatter alle aspekter fra planlægning af 

dataindsamling til formidling af data. 

I det følgende anvendes informant/ virksomhed, der skal forstås som borger, bruger, klient, 

organisation, institution. 

Informeret samtykke 

Forinden en person/virksomhed involveres som informant i en dataindsamling, skal 

personen/virksomheden give et skriftligt informeret samtykke.  

For at der kan gives et informeret samtykke, forudsætter det, at personen er 

fornuftshabil og kan overskue konsekvenserne af sin stillingtagen til medvirken. 

Hvis der inddrages børn under 15 år, skal forældrene give deres samtykke. Mindreårige, 

som er fyldt 15 år, kan selvstændigt give samtykke til videregivelse af personlige 

oplysninger. Forældremyndigheden skal informeres om, at den mindreårige er 

anmodet om at give et samtykke. Kontakten til den mindreårige og forældrene skal ske 
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parallelt, så indehaveren af forældremyndigheden har mulighed for at få indflydelse på 

beslutningen. 

 

Ved indhentning af det informerede samtykke skal den studerende udvise særlig 

forsigtighed, hvis deltageren står i et afhængighedsforhold til vedkommende. 

Lederen eller den praktikansvarlige person på det pågældende uddannelsessted skal 

sikre, at der foreligger et skriftligt informeret samtykke. 

Procedure for indhentning af informeret samtykke hos 

informanter i forbindelse med dataindsamling til opgaver og 

projekter 

Ved opgaver og projekter er den studerende og dennes underviser forud for 

dataindsamlingen forpligtet til at drøfte, hvordan de juridiske retningslinjer overholdes. 

Såfremt det er relevant og velbegrundet, at der foretages dataindsamling via 

spørgeskema, interview eller observation, skal der indhentes en samtykkeerklæring efter 

følgende procedure: 

1. Den studerende skal skriftligt anmode underviser om tilladelse til at iværksætte 

dataindsamling til brug i opgaver og projekter. Anmodningen skal være vedlagt 

informationsmateriale til informanten/virksomheden. 

2. Den studerende er ansvarlig for udarbejdelse af informationsmateriale til 

informanten/virksomheden, der skal indeholde følgende: 

 Beskrivelse af opgavens/projektets formål og foreløbige problemformulering. 

 En præcisering af at deltagelse er frivillig, og at det er uden konsekvenser at sige nej. 

 En præcisering af, at deltageren på et hvilket som helst tidspunkt kan trække 

samtykkeerklæringen tilbage, samt at det er uden konsekvenser for det fremtidige 

samarbejde. 

 En beskrivelse af, hvordan fortrolighed og anonymitet opretholdes i behandling af 

de indsamlede data, herunder om sletning og makulering af fortrolige oplysninger. 

 En beskrivelse af de eventuelle risici og ubehag, der kan være forbundet med at 

deltage. 

 En beskrivelse af, hvem der kan kontaktes ved eventuelle spørgsmål eller problemer 

i forbindelse med deltagelse. 

3. Når den mundtlige accept foreligger, orienterer den studerende 

informanten/virksomheden om dataindsamlingen og gennemgår 

informationsmaterialet. 

4. Efterfølgende skal informanten/virksomheden underskrive samtykkeerklæringen. 

5. Samtykkeerklæringen skal opbevares på af den studerende og skal makuleres, når 

opgaven er bedømt. 
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Anonymitet og fortrolighed 
Oplysninger om personfølsomme data og andre personlige oplysninger i relation til 

informant/virksomhed er fortrolige data, og de skal behandles fortroligt. 

Den studerende har ansvar for at håndtere data under dataindsamlingen og opbevaringen 

af data, så fortrolighed og anonymitet opretholdes. Da e-mail betragtes som en åben 

forsendelse, må den ikke indeholde personlige data. 

Den studerende er undervejs i skriveprocessen og i den endelige projektrapport ansvarlig 

for, at oplysninger om personfølsomme data og andre personlige oplysninger er 

anonymiseret. 

Anonymiseringen forudsætter, at navn, CPR-nummer, stilling, adresse, virksomhed, 

kommune eller lignende er fjernet. Andre oplysninger kan være så specielle, at de også må 

fjernes eller camoufleres for at undgå identifikation af informant/virksomhed. Det vil sige, 

at det skal være umuligt for andre at identificere informant/virksomhed. 

 

Den studerende er omfattet af Forvaltningslovens regler om tavshedspligt 

(Forvaltningsloven, kap. 8, § 27 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014). De 

anonymiserede ”informant/virksomhedsoplysninger” betragtes som anonyme data. På den 

måde kan oplysninger anvendes til undervisningsbrug, uden at tavshedspligten krænkes. 

Den studerende har ansvaret for at makulere datamaterialet (eksempelvis 

interviewudskrifter, journaloplysninger m.v.) 3 uger efter afviklet/bestået opgave eller 

eksamen. Det betyder, at der ikke må indgå interviewudskrifter i bilagsmaterialet i 

afleverede opgaver, prøver m.m. 

Opgaver og projekter, der er omfattet af de juridiske retningslinjer, er baseret på 

anonymiserede oplysninger, hvorfor de evt. kan publiceres eller offentliggøres (Kristensen 

2011, s. 136). 

Persondataloven og datatilsynet 

Alle former for dataindsamling er som udgangspunkt omfattet af Persondataloven nr. 429 

af 31/05/2000. Indsamling af oplysninger skal herunder ske til udtrykkeligt angivne og 

saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere 

behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt 

øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. 

Behandling af personoplysninger, som foretages af studerende under arbejdet med 

projektopgaver som led i deres professionsbacheloruddannelse er undtaget fra 

anmeldelsespligt af projekter til Datatilsynet fra den 15.05.12 jf. BEK 410 af 9/5/2012. 

når behandlingen af data sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. 

Yderligere oplysninger findes på: www.datatilsynet.dk 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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Skemaer til brug for information af informant/institution og til 

indhentning af samtykke 

Der er udarbejdet følgende skemaer til brug for information og samtykke: 

 Ansøgning til praktiksted vedrørende dataindsamling til opgaver og projekter (bilag 1) 

 Information i forbindelse med deltagelse i opgaver/projekter (bilag 2).  

 Samtykkeerklæring – opgaver og projekter (bilag 3). 

Referencer 
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og 

kommunikation af 12/08/2010 

 

FN`s menneskerettighedserklæring, 10.december 1948. Lokaliseret 22.5.2014 på 

http://www.unric.org/da/information-om-fn/15 

 

Lovbekendtgørelse nr. 988 af 09/10/2012. Forvaltningsloven. 

Lovbekendtgørelse nr. 429 af 31/05/2000. Persondataloven, ændret ved lov nr. 280 af 

25/04/2001. 

  

http://www.unric.org/da/information-om-fn/15
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Bilag 

Bilag 1 

Ansøgning til praktiksted/virksomhed om tilladelse til at foretage dataindsamling i 

forbindelse med opgaver og projekter i/på: 

I perioden: 

Opgave/projekt:  

Formål: 

Problemformulering: 

Dataindsamlingsmetode: (sæt x) 

Interview af enkelt 

personer: 

 

Gruppeinterview:  

Spørgeskema:  

Observation:  

Andet:  

 

 

Deltagere: Beskriv typer og antal 

 Hvilket/hvilken? Hvor mange? 

Fagpersonale   

Informant (er) 

Virksomhed 

  

Andre   
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Information til deltagerne 

 Hvornår? Hvem informerer? 
Der gives mundtlig 
information 

  
 

 Hvornår udleveres det? Hvem udleverer det? 
Der gives skriftlig 
information 
 

  

 

Med venlig hilsen 

 

Navn og studienummer: 

 

E-mail og tlf.: 

 

Uddannelsessted: Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og 

Kommunikation, UC Diakonissestiftelsen  

 

Ovenstående er godkendt af 

 

Underviser: 

 

E-mail og tlf.: 

 

Uddannelsessted: Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og 

Kommunikation, UC Diakonissestiftelsen 

 

Dato og undervisers underskrift: 

 

Den praktikansvarlige person: 

Undertegnede imødekommer hermed ovennævnte ansøgning: 

 

_______________________________________________________________________________ 

Dato og praktikansvarliges underskrift 
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Bilag 2 

Information om deltagelse i opgaver og projekter i 3K-uddannelsen 

Dato: 

Jeg er professionsbachelorstuderende ved 3K-uddannelsen, UC Diakonissestiftelsen 
 
I forbindelse med mit studium er jeg i gang med at udarbejde en opgave/et projekt, der 
omhandler: 
 
 
Jeg vil spørge, om du vil deltage i opgaven/projektet på følgende betingelser: 
 Din deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid trække dig fra deltagelse. Hvis du 

trækker dig, vil ingen af de informationer, du har bidraget med blive anvendt. Dine 

oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt. 

 Oplysninger der indgår i opgaven/projektet vil blive opbevaret forsvarligt indtil 

opgaven/projektet er afsluttet. Herefter slettes/makuleres alle oplysninger.  

 Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i opgaven/projektet. 

Såfremt du har spørgsmål og eller problemer i forbindelse med din deltagelse, kan du 

kontakte: 

Såfremt du vil deltage, bedes du underskrive en samtykkeerklæring. 

Med venlig hilsen 

Studerende: _______________________________________________________________________ 

Navn: 

Telefonnummer:  

E-mail: 

Underviser er: 
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Bilag 3 
 

Samtykkeerklæring i forbindelse med opgaver / projekter 
 i 3K-uddannelsen, UC Diakonissestiftelsen 

 

Vedrørende opgave / projekt: 

 

Udarbejdet af:  

 

Formålet med opgaven / projektet: 

 

Opgavens / projektets problemformulering: 

Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående opgave/projekt. I den 

forbindelse kan mine oplysninger m.v. bruges af den/de studerende, der udarbejder 

opgaven/projektet. 

Jeg er blevet informeret om: 

1. At deltagelse er frivillig, og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 

2. At jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse. 

3. At ingen informationer gives videre i en sådan form, at min identitet kan 

genkendes, eller 

4. At information kan offentliggøres hvis samtykke hertil gives. 

5. At fortrolige oplysninger slettes/makuleres efter at prøven er afsluttet. 

6. At der ingen risici er ved at deltage i projektet. 
 

Navn: 

 

Dato og underskrift: 


