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Arbejdet med GDPR 
og udsatte mennesker 
 

Skrevet af Jeanette Albæk Marcussen, Center for Social Inklusion 

 

Socialt udsatte mennesker, børn og unge med flere diagnoser end de fleste kender, og psykisk 

skrøbelighed som gør det svært at komme igennem dagen. Det er de mennesker vi arbejder med i 

det daglige. Det indebærer at arbejde med personfølsomt data – og meget af det. Med det følger 

et kæmpe ansvar. Ikke fordi det koster penge ikke at gøre det, men fordi vi er moralsk forpligtede 

til det. Med forordningen kom der nye krav til strukturen og systematikken omkring denne 

forpligtelse, og det er en opgave der skal løftes. Og hvordan gør man så det? Vi gør det med 

udgangspunkt i den enkelte opgave. Ikke i systemer eller processer, men i det enkelte projekt. 

 

 

GDPR. EU-Persondataforordningen. Den er 

alle vegne – i den uendelige stime af e-mails 

med privatlivspolitikker der tikkede ind i maj 

2018, hos dyrlægen og hos tandlægen, på 

diverse webshops og IT-systemer. Der er i den 

grad tale om en lov, som har skabt mange og 

store ringe i vandet. 

 

Og heldigvis for det! For den er enormt vigtig. 

Du har ret til dine data, til dit privatliv – som 

minimum til at vide hvornår du giver afkald på 

dele af det, og til hvilket formål. Og det er vel i 

virkeligheden ikke meget at forlange, at en 

virksomhed kan redegøre for, hvilken data de 

har liggende om dig og hvorfor? 

 

I vores arbejde beskæftiger vi os med nogle af 

de mest udsatte mennesker i landet. Voksne 

med alkoholdemens, hjerneskade eller med 

dybe ar på sjælen. Børn og unge med et væld 

af diagnoser og psykisk skrøbelighed. Vi har 

rigtig meget data på vores borgere. Vi ved 

rigtig meget om dem, som andre ikke skal 

vide. De sætter deres lid til, at vi passer på 

deres data, og det skal vi til enhver tid kunne 

leve op til. Punktum. 

 

Det ansvar har vi altid taget alvorligt – det kan 

forordningen ikke tage æren for. Men 

forordningen skabte et fornyet fokus på 

struktur og systematisering. Så selvfølgelig er 

det noget, vi har brugt tid og ressourcer på at 

sætte os ind i. 

 

Jeg har taget en GDPR-/DPO-uddannelse, og 

været til en lang række oplæg. Jeg har læst 

forordningen, vejledninger og samtlige 

relevante artikler, jeg har kunnet finde. Jeg 

har samlet al information om vores 

virksomhed, om de systemer vi bruger, om 

processerne, afdelingerne og om vores 

opgaver. Og så har jeg tænkt. Rigtig meget. 

 

På min uddannelse og til de oplæg jeg har 

været til, har der været et stort fokus på 

systemer og processer. ”Tag udgangspunkt i 

jeres systemer eller jeres processer. Det er 

nemmest og så får I det hele med”, sagde de. 

Jeg lavede dataflowanalyser, risikovurderinger 

og konsekvensanalyser, og begyndte at se på 

vores systemer og processer. Vi er ikke en 

system-tung virksomhed, så den vej droppede 

jeg hurtigt. Så var der processerne. Men 

uanset hvordan jeg strikkede det sammen, så 

var der noget der gik tabt. Så det droppede 

jeg også, og stod nu uden nogle reelle kort på 

hånden. 

 

Så jeg gik tilbage til os selv: Hvem er vi som 

virksomhed? Hvad er det egentlig vi laver? Vi 
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arbejder med mennesker. Nogle gange 

familier, nogle gange enkeltindivider. Dét er 

vores opgave. Og så må det være dét, der skal 

være vores fokus. 

 

Så vi tager udgangspunkt i den enkelte 

borger, den enkelte opgave. Hver gang. 

 

Vi har vores overordnede rapporter, som viser 

og beskriver hvordan virksomheden er skruet 

sammen og hvordan vi overordnet set 

arbejder med persondata. Men de enkelte 

fortegnelser over databehandlingerne i 

driften er borgerspecificerede (eller projekt-

specificerede, om man vil). Vi har en 

fortegnelse for hver opgave vi har. 

 

I den fortegnelse står der alt hvad der er værd 

at vide om databehandlingen, -mængden og -

typen i den konkrete opgave: 

Hvilke(n) borger drejer det sig om, og er der 

tale om arbejde med børn/unge under 18 år? 

Hvem har sagen hos kommunen, og hvem 

arbejder med den hos os? 

Hvad er vores opgave, og hvilken instruks er 

der blevet givet? 

Hvilke systemer befinder data sig i og hvor 

længe? 

Hvilke tekniske foranstaltninger er der taget? 

Hvilke data vi har om pågældende borger? 

 

Det er alt sammen vigtig information, og 

svarene er ikke det samme i alle opgaver. 

Mange ting går igen, andre ting er forskellige. 

Men intet går tabt. På den måde kan vi også 

hurtigere og lettere imødekomme vores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samarbejdspartnere (kommunerne) når de 

har behov for indsigt. 

 

Er det simpelt? Nemt? Overskueligt? Ja, det 

kommer an på, hvordan man ser på det. Det 

betyder at vi hele tiden beskæftiger os  

med vores persondatahåndtering. Vi laver en  

ny fortegnelse hver gang vi får en ny opgave, 

og forholder os til hvordan den stemmer 

overens med de generelle retningslinjer og 

dokumentation vi har. Hver gang tager vi 

stilling til, om der skal laves en individuel 

risiko- og konsekvensanalyse. Hver gang 

overvejer vi om der er særlige hensyn der skal 

tages. Det kræver tid og ressourcer, men vi 

mener at det er det hele værd. 

 

Har vi fundet den endegyldigt bedste måde 

for os at gøre det på? Det ved jeg ikke. Jeg 

tænker stadig. Tager på kurser og læser 

artikler. Vi bliver hele tiden klogere og gør os 

erfaringer. 

 

I min søgen efter mere viden, faldt jeg over 

noget software som er designet til at lette 

arbejdet med GDPR. Jeg snakkede med en 

repræsentant fra den virksomhed som har 

designet det, og han spurgte ind til vores 

måde at arbejde med GDPR på. Og jeg 

fortalte. Vores tilgang var ny for ham, og han 

sad netop med en kunde, som han mente 

kunne få glæde af ideen, hvis han da må dele 

den? Og selvfølgelig må han det! Han 

opfordrede mig til at skrive om det, så andre 

måske også kunne få glæde af det – og det er 

så det jeg nu har gjort. 


