Velkommen til
Fredensborg Kommunes Sundhedspleje

Denne pjece vil give dig information om:





Journalsystem i Sundhedsplejen
Sundhedsvejen.dk – her kan du se dit barns journal m.m.
Sundhedsplejens hjemmeside og Sundhedsplejens Facebook – hvor du kan
finde relevant litteratur/oplysninger om dit barns sunde udvikling
Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder

1. Oktober 2021

Journalsystem i Sundhedsplejen
Sundhedsplejen bruger journalsystemet Novax. Journalen er opbygget i tre dele:
en journal til barnet, en journal til skolebarnet, en journal til mor og en journal til
far. Således er alle parters rettigheder sikret og tavshedspligten overholdt. I
Fredensborg Kommune er det muligt se dit barns journal via Sundhedsvejen. Har
du brug for at se din egen journal, kan du bede (din sundhedsplejerske) om at få
en udskrift af den.

Sundhedsvejen.dk
Med sundhedsvejen.dk kan du kommunikere hurtigt og fleksibelt med din
sundhedsplejerske. Og du kan se dit barns journal, hvor og hvornår du ønsker det.
Sådan logger du ind på sundhedsvejen.dk:
Når du klikker på Login med NemID på Sundhedsvejen.dk’s startside, bliver du
stillet om til: DET OFFENTLIGE LOG-IN-FÆLLESSKAB - NEMLOG-IN vindue, som du
kender fra andre sammenhænge. Her bruger du dit nøglekort til at logge ind på
sundhedsvejen.dk
Problemer med at logge ind via NemID?
Kontakt venligst Nets DanID, firmaet bag NemID, hvis du har problemer med at
logge ind via NemID.
Sikker-mail til sundhedsplejersken
Via Sikker-mail (POST) kan du stille spørgsmål til din sundhedsplejerske om dit
barns ernæring, trivsel og udvikling.
VIGTIGT! Henvendelser vedrørende akut sygdom kan ikke ske via
sundhedsvejen.dk. Ved feber og andre sygdomstegn, skal du i stedet kontakte
lægen.
Barnets journal
Barnets journal viser dit barns højde- og vægtkurver og alle sundhedsplejerskens
notater omkring dit barns udvikling. Du har mulighed for at printe dit barns journal
ud eller overføre den til din egen pc. Du har som forældre ikke mulighed for selv at
skrive i barnets journal.

Nyttige vejledninger på hjemmeside og Facebook:

Her finder du linket til Sundhedsplejens hjemmeside, hvor alle vejledninger ligger:
https://www.fredensborg.dk/borger/boern-og-unge/sundhedsplejen/vejledninger

Der er vejledninger om det nyfødte barn, som er inddelt i emner:






Mad: Amning, Brystpumper, Flaske og flaskegivning
Trivsel: Tjek bleen, gulsot
Pleje: barnets hygiejne, navle, skævt hoved, ophold i kulden
Motorik: Vuggedød, sprog og bevægelse,
Forebyggelse: sikkerhed, vaccinationer

Der er vejledninger om det lille barn, som er inddelt i emner:







Mad: Mad til små, madoversigt til ophæng
Motorik: Støt dit barn i at være aktiv
Sprog: Stimulering af sprog, synets udvikling
Søvn: hjælp til at få dit barn til at sove
Forebyggelse: sol, kemi
Sikkerhed: sikkerhed i hjemmet og hverdagen, giftlinjen

Vi lægger løbende nyheder ud på Fredensborg Kommune sundhedsplejes Facebook
profil. Her kan du få nyheder blandt andet om, hvad der sker i Sundhedscaféen og
information til småbørnsfamilier.
Link til sundhedsplejen på Facebook:
https://www.facebook.com/sundhedsplejenfredensborgkommune/

Oplysningspligten
Dato: 14. August 2019
________________________________________________________________________________________________

Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder
Når du benytter dig af Sundhedsplejen i Fredensborg Kommune skal vi informere dig
om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Derfor vejleder vi dig herom, at:





Vi behandler personoplysninger om dig. Vi har som sundhedspersonale
journaliseringspligt jf. sundhedsloven.
Vi kan indsamle og eventuelt videregive personoplysninger om dig i det
omfang, det er nødvendigt for at behandle dig og dit barn. Hvis du klager til en
anden myndighed over den ydelse du har modtaget af, Fredensborg Kommune,
må du forvente, at vi i det omfang, det er nødvendigt, videregiver oplysninger
til den relevante myndighed.
Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at behandle din
henvendelse. Herefter gemmer vi oplysningerne efter arkivlovens regler. I
forhold til sundhedsloven skal dine og dine børns journaloplysninger på
nuværende tidspunkt gemmes ti år efter sidste kontakt.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesreglerne har du ret til at:









Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig.
Få rettet forkerte personoplysninger om dig.
Få dine personoplysninger slettet. Dette gælder kun i begrænset omfang, da
kommunen som offentlig myndighed har pligt til at overholde notat- og
journaliseringspligten.
Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
Flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage. Det
forudsætter, at behandlingen af dine oplysninger ikke er lovbaseret, men er
foregået ved et samtykke.

Læs mere om dine rettigheder og klage muligheder på www.datatilsynet.dk.
Du kan kontakte Fredensborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver, hvis du har
spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.
Kontakt: Jakob Sønderlund Sørensen eller John Larsen, mail: dpo@fredensborg.dk

