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Tilbud om Antabus-udlevering
Du har mulighed for at indtage ordineret Antabus i klinikken på 
Lyngby Hovedgade 47, 2. sal (obs. 2. sal) – der står Thomas Fahmy 
på døren.

Døren står åben, så gå bare ind, men vent venligst i mellemgangen.

Du vil blive bedt om at blæse i et alkoholmeter, og der udleveres 
kun Antabus, hvis promille er på 0,00.

Du bedes møde op i klinikken to gange om ugen inden for 
åbningstiden, til Antabus-udlevering eller efter aftale.

Der er åbent for Antabus-udlevering
Mandag og torsdag kl. 8.30–9.30 og igen kl. 16.30–17.30.
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Orientering om 
Antabus



Inden du begynder behandling med Antabus, er der nogle vigtige 
forhold, som du skal være orienteret om:

Sådan virker Antabus
I kroppen nedbrydes alkohol til acetaldehyd, som er det giftige stof, 
der giver tømmermænd og andet ubehag efter at have drukket.

Normalt nedbrydes acetaldehyd til et mindre giftigt stof, men 
hvis du er i behandling med Antabus, standser nedbrydningen af 
acetaldehyd, som herefter ophobes i kroppen, som en forgiftning 
og typisk fremkalder:

• Voldsom hjertebanken
• Blodtryksfald
• Kraftig rødmen i ansigtet, på halsen og brystet
• Kvalme og opkastning

Nogle mennesker er så følsomme overfor Antabus-alkohol-reaktionen, 
at selv ganske små mængder alkohol vil være tilstrækkelig, f.eks. 
fyldt chokolade, romfromage og andre desserter, sovs med rødvin, 
medicin der indeholder alkohol (hostesaft) m.v. Der er derfor god 
grund til at være særlig opmærksom.

Forgiftningssymptomerne opstår efter 5–10 minutter og kan 
vare flere timer. Det tilrådes straks at søge læge eller ringe 1813.

Antabus dæmper ikke drikketrang og kan ikke stå alene i 
behandlingen.



Har Antabus bivirkninger
De mest almindelige bivirkninger er mavekneb og løs afføring, 
som plejer at forsvinde efter en uges tid. Andre mærker træthed, 
svimmelhed og dårlige ånde, men de fleste oplever ingen 
bivirkninger. Nogle forveksler alkoholabstinenssymptomer med 
Antabus-bivirkninger.

Normalt tåles Antabus godt. Der kan gælde særlige forholdsregler, 
hvis din lever- og nyrefunktion er nedsat. Det samme gælder ved 
graviditet og amning. 

Varighed
Det er individuelt hvor længe behandling bør vare, og det aftales 
som led i din behandlingsplan.

For at være sikker, bør der gå mindst 14 dage efter sidste 
Antabusindtagelse og indtil, du igen kan indtage alkohol uden 
risiko for reaktion. Dette bør altid aftales med din behandler.

Dosis
Dosis er individuel og svinger mellem 800 og 1600 mg om ugen, 
fordelt på to behandlingsdage, typisk mandage og torsdage.

Vi tilbyder at udlevere Antabus her i klinikken efter nærmere 
aftale. Antabus er receptpligtig og skal ordineres af læge.
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Abstinenssymptomer
Hvis man i længere tid har haft et stort alkoholforbrug, som 
pludseligt ophører eller nedsættes, reagerer kroppen typisk med:
• Indre uro
• Kvalme
• Angst
• Søvnbesvær
• Svedtendens
• Forvirring
• Hjertebanken
• Rysten på hænderne
• Nedsat hukommelse

I sjældnere tilfælde ses krampeanfald og udvikling af psykotiske 
symptomer (delir), som kræver indlæggelse.

Abstinenssymptomer kan også udvikles, selvom alkoholpromillen 
endnu ikke er nul.

Abstinensmedicin
Abstinenssymptomerne dæmpes med Klopoxid (andet navn: Risolid). 
Tabletterne tages ved behov efter aftale med lægen, der ordinerer 
medicinen.

Det vigtigste er at få sovet. Derfor er det en god ide at tage 1–2 
tabletter før sovetid.

Varighed
Medicinen begynder at virke efter ca. 30 minutter og varer 4–6 
timer.Tag Klopoxid med et par timers mellemrum, så medicinen får tid 
til at virke.



Behandling af abstinenssymptomerne varer normalt en uges tid, men 
tilrettelægges individuelt i samarbejde med lægen og sygeplejersken. 

Så længe behandlingen varer, er det nødvendigt at møde til daglig 
undersøgelse i klinikken, hvor nedtrapning af medicinen også aftales. 
Husk at planlægge din transport.
 
Klopoxids bivirkninger
De mest almindelige bivirkninger er træthed, svimmelhed, 
balancebesvær og hovedpine. Nogle føler svaghed i musklerne. 

Klopoxid kan forstærke vejrtrækningsbesvær, hvis man har astma 
eller KOL.

B-vitaminer
Et stort alkoholforbrug giver mangel på B-vitaminer, især B1 
(thiamin), hvilket kan medføre nervebetændelse i arme og ben 
og – i værste fald – hjerneskader.

Derfor anbefaler vi altid vitamintilskud i form af tablet B-combin 
Stærk x 3 daglig samt tablet Thiamin 300 mg x 1 daglig, begge i 
7 dage. Tabletterne er håndkøbsmedicin.

Bilkørsel
Mens man er i behandling med Klopoxid, må man ikke køre bil, og 
man må først begynde igen en uge efter sidste dosis, fordi Klopoxid 
gradvis ophobes og er længe om at blive udskilt.



Sikkerhed
Pas på at du ikke falder på trapper eller over dørtrin, hvis balancen 
svigter. Det vil være sikrest, hvis en bekendt, ægtefælle, voksne børn 
eller andre kan være hos dig i de første par døgn.

Hvis du samtidig tager sovemedicin eller anden beroligende medicin, 
skal du holde pause, så længe abstinensbehandlingen varer.

Ring til sygeplejersken, hvis du bliver i tvivl om behandlingen. Hvis 
det er udenfor klinikkens åbningstid, skal du kontakte egen læge 
eller ringe til 1813, evt. 112 i alvorlige tilfælde.

Nogle abstinensbehandlinger kan ikke gennemføres tilstrækkeligt 
sikkert i ambulant regi, og lægen kan skønne, at det vil være mest 
forsvarligt at henvise til hospital. 

Det er vigtigt, at du helt afstår fra at drikke alkohol, mens du får 
Klopoxid. Alkohol forstærker medicinens virkning og kan medføre 
en forvirringstilstand og svækkelse af bevidstheden.
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Abstinenssymptomer
Hvis man i længere tid har haft et stort alkoholforbrug, som 
pludseligt ophører eller nedsættes, reagerer kroppen typisk med:
• Indre uro
• Kvalme
• Angst
• Søvnbesvær
• Svedtendens
• Forvirring
• Hjertebanken
• Rysten på hænderne
• Nedsat hukommelse

I sjældnere tilfælde ses krampeanfald og udvikling af psykotiske 
symptomer (delir), som kræver indlæggelse. 

Abstinenssymptomer kan også udvikles, selvom alkoholpromillen 
endnu ikke er nul.

Abstinensmedicin
Abstinenssymptomerne dæmpes med Oxazepam (andre navne: 
Oxabenz, Oxapax). Tabletterne tages ved behov efter aftale med 
lægen, der ordinerer medicinen.

Det vigtigste er at få sovet. Derfor er det en god ide at tage 1–2 
tabletter før sovetid.

Varighed
Medicinen begynder at virke efter ca 30 minutter og varer 3–5 timer. 
Tag Oxazepam med et par timers mellemrum, så medicinen får tid til 
at virke.



Behandling af abstinenssymptomerne varer normalt en uges tid, men 
tilrettelægges individuelt i samarbejde med lægen og sygeplejersken. 

Så længe behandlingen varer, er det nødvendigt at møde til daglig 
undersøgelse i klinikken, hvor nedtrapning af medicinen også aftales. 
Husk at planlægge din transport.
 
Oxazepams bivirkninger
De mest almindelige bivirkninger er træthed, svimmelhed, 
balancebesvær, kvalme og hovedpine. Nogle føler svaghed i 
musklerne. 

Oxazepam kan forstærke vejrtrækningsbesvær, hvis man har astma 
eller KOL.

B-vitaminer
Et stort alkoholforbrug giver mangel på B-vitaminer, især B1 
(thiamin), hvilket kan medføre nervebetændelse i arme og ben 
og – i værste fald – hjerneskader.

Derfor anbefaler vi altid vitamintilskud i form af tabl. B-combin 
Stærke x 3 daglig samt tabl Thiamin 300 mg x 1 daglig, begge i 
7 dage. Tabletterne er håndkøbsmedicin. 

Bilkørsel
Mens man er i behandling med Oxazepam, må man ikke køre bil. 
Man må begynde igen ét døgn efter at dosis er trappet ned til 2 tabl. 
(30 mg) dagligt. 



Sikkerhed
Pas på at du ikke falder på trapper eller over dørtrin, hvis balancen 
svigter. Det vil være sikrest, hvis en bekendt, ægtefælle, voksne børn 
eller andre kan være hos dig i de første par døgn.

Hvis du samtidig tager sovemedicin eller anden beroligende medicin, 
skal du holde pause, så længe abstinensbehandlingen varer.

Ring til sygeplejersken hvis du bliver i tvivl om behandlingen. Hvis 
det er udenfor klinikkens åbningstid, skal du kontakte egen læge 
eller ringe til 1813, evt. 112 i alvorlige tilfælde.

Nogle abstinensbehandlinger kan ikke gennemføres tilstrækkeligt 
sikkert i ambulant regi, og lægen kan skønne, at det vil være mest 
forsvarligt at henvise til hospital. 

Det er vigtigt at du helt afstår fra at drikke alkohol, men du får 
Oxazepam. Alkohol forstærker medicinens virkning og kan medføre 
en forvirringstilstand og svækkelse af bevidstheden.
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Oversigt over 
ambulatorier for 
prøvetagning



Du kan få taget blodprøver og EKG på alle adresser – og du vælger selv, hvor 
du vil have taget dine prøver.

Tidsbestilling
Normalt er det ikke nødvendigt at bestille tid til prøvetagning. Enkelte 
undersøgelser kræver dog tidsbestilling. Det fremgår af oversigten, hvis du 
skal bestille tid. Nogle af ambulatorierne giver mulighed for tidsbestilling  
– se oversigten.

Ventetid i ambulatorierne
Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme længere ventetid i åbningstiderne 
om aftenen.

Åbningstider
Alle ambulatorier for prøvetagning har lukket lørdage, søndage og helligdage. 
Øvrige åbningstider fremgår af oversigten.

Læs mere på regionh.dk/blodproever

Oversigt over ambulatorier 
for prøvetagning

Klampenborgvej 232, 2. sal, 2800 Lyngby 
Tlf. til Gentofte Hospital: 38 67 31 13
(kl. 08–15), sig gerne at det vedrører 
prøvetagning i Lyngby.

Mandag, tirsdag, onsdag
og fredag Kl. 07.00–13.00 
Torsdag Kl. 14.00–17.30 

Mødetid for prøvetagning på børn er senest 
30 minutter før lukketid.

Lyngby



Bispebjerg Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Ebba Lunds Vej 44, Indgang 60, stuen, 
2400 København NV 
Telefon: 38 63 56 46

Mandag, tirsdag og fredag Kl. 07.45–14.30
Onsdag Kl. 06.30–14.30
Torsdag Kl. 07.45–17.30

På Bispebjerg tages blodprøver på børn over 7 
år. Mødetid for prøvetagning på børn er senest 
30 minutter før lukketid.

Bispebjerg

Hovedvejen 91, 2. sal, 2600 Glostrup
(ved Glostrup Torv)
Tlf. til Hvidovre Hospital: 38 62 38 62
(kl. 08–15), sig gerne at det vedrører 
prøvetagning i Glostrup.

Mandag, tirsdag, 
onsdag og fredag Kl. 07.00–13.00
Torsdag Kl. 14.00–17.30

Glostrup

Nordsjællands Hospital – Frederikssund, 
Klinisk Biokemisk Afdeling Frederikssundsvej 30, 
bygn. 25, 3600 Frederikssund
Telefon: 48 29 53 95

Mandag–fredag Kl. 07.30–14.30

Frederikssund
Frederiksberg Hospital, Klinisk Biokemisk 
Afdeling, Nordre Fasanvej 57, Vej 8,
indgang 2, stuen, 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 63 56 46

Mandag, tirsdag og fredag Kl. 07.45–14.30
Onsdag Kl. 06.30–14.30
Torsdag Kl. 07.45–17.30

Mødetid for prøvetagning på børn er senest 
30 minutter før lukketid.

Frederiksberg

Amager Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling 
Italiensvej 1, Opgang 10+12,
2300 København S

Telefon til Hvidovre Hospital: 38 62 38 62
(kl. 08–15), sig gerne at det vedrører 
prøvetagning på Amager.

Mandag–onsdag og fredag Kl. 07.00–13.30
Torsdag Kl. 07.00–17.30

Børneambulatoriet åbner først Kl. 08.00

Amager

Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling 
Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup.
Telefon: 38 67 31 13

Mandag Kl. 07.00–15.00
Tirsdag og torsdag Kl. 07.15–15.00
Onsdag Kl. 07.15–18.00*
Fredag Kl. 07.15–14.00

*Ambulatoriet lukker kl. 15 onsdag d. 28/3–18

Gentofte



Rødovre Centrum 292, 1. sal, Lægegangen, 
Opgang H eller K 2610 Rødovre (ved 
Lægecentret)
Tlf. til Gentofte Hospital: 38 67 31 13 
(kl. 08–15), sig gerne at det vedrører 
prøvetagning i Rødovre.

Mandag, tirsdag, onsdag 
og fredag Kl. 07.00–13.00
Torsdag Kl. 14.00–17.30

Mødetid for prøvetagning på børn er senest 
30 minutter før lukketid.

Rødovre

Nordsjællands Hospital – Hillerød, Klinisk 
Biokemisk Afdeling Dyrehavevej 29, 
3400 Hillerød (Indgang ved hospitalets 
Hovedindgang 01). Telefon: 48 29 41 82

Mandag–fredag Kl. 07.30–14.30

Hillerød

Sundhedshuset Helsingør, Klinisk Biokemisk 
Afdeling Murergade 5, 3000 Helsingør. 
Telefon: 48 29 41 82

Mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag Kl. 07.00–13.00
Onsdag Kl. 10.00–17.45

Helsingør

Herlev Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Herlev Ringvej 75, opgang 62, etage 04, M1, 
2730 Herlev Kommer du via opgang 62, skal 
du kun gå 1 etage op og til højre.

Mandag, onsdag, 
torsdag og fredag Kl. 07.00–15.00
Tirsdag Kl. 07.00–18.00

Mødetid for prøvetagning på børn er senest 
30 minutter før lukketid.
BEMÆRK: Urinprøver kan ikke afleveres på 
Herlev Hospital.

Herlev

Hvidovre Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre, Afsnit 
130 Telefon: 38 62 38 62 (kl. 08–15) 
Voksenambulatoriet

Mandag+onsdag Kl. 07.00–15.00
Tirsdag+torsdag Kl. 07.00–18.00
Fredag Kl. 07.00–14.00

Børneambulatoriet 
åbner først Kl. 08.00

Hvidovre

Vester Farimagsgade 3,3. sal, 
1606 København V. 
Tlf. til Bispebjerg Hospital: 38 63 56 46 
(kl. 08–15), sig gerne at det vedrører 
prøvetagning i København.

Mandag, tirsdag og fredag  Kl. 07.45–14.30
Onsdag  Kl. 06.30–14.30
Torsdag Kl. 07.45–17.30

Mødetid for prøvetagning på børn er senest 
30 minutter før lukketid.

København
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Behandling af oplysninger   
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og 
behandler vi i klinikken en række personoplysninger om dig.   
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine 
personoplysninger.    
  

Typer af oplysninger    
Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er 
relevant for netop dig):   
 
Almindelige kategorier af personoplysninger:    

• Navn, adresse, personnummer, evt. e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer, sociale 
relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.   

  
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):    

• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, oplysninger om misbrug, prøvesvar, tests, 
røntgenbilleder, scanningsvar mv.), oplysninger fra sociale myndigheder inklusive om 
forsørgelsesgrundlag, seksuelle forhold, strafferetlige forhold, race eller etnisk oprindelse samt 
religiøse forhold.    

   

Formål   
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:   

• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig   
• Udarbejdelse af lægeerklæringer   
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.   
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller 

sygehuslaboratorier   
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter   
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser   
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier   
• Afregningsformål  

 
Forpligtelse 
I den forbindelse bestræber vi os for at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende 
lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant 
sundhedsretlig lovgivning, f.eks. om dokumentationspligt: 
 

▪ Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk 
hjemmel for behandlingen    
▪ Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang 
til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, 



 

standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af 
computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer    
▪ Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer 
og myndigheder   
▪ Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre  
▪ Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder  
▪ Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter    
▪ Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning   

   

Frivillighed   
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke 
forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os 
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle 
tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.   
   

Kilder   
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, 
henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende 
oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.    
   

Videregivelse af personoplysninger   
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af 
dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere i henhold til den 
underskrevne samtykkeerklæring om udveksling af personoplysninger:   
 

• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til     
et aktuelt behandlingsforløb   
• Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske 
Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale 
myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, der foreligger en pligt hertil 
ifølge gældende lovgivning   
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)   
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil 
henvisningen er sendt   
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne   
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling 
videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer   
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og 
Lægemiddelstyrelsen via receptserveren   
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser   
• Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse 
tilfælde det henvisende sygehus   
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber   

  

 



 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger   
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:    

• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives 
almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), 
mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af 
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)    
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den 
almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om 
sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10 samt 
sundhedslovens kap. 9     
• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives 
efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.  
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i 
Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af 
autorisationsloven  
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til 
regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og 
sundhedsloven    
• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i 
sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 
særligt kap. 3   
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i 
sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske 
kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig 
som patient   
• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb, 
sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i 
sundhedslovens kap. 9    
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående 
samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)    
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke 
efter reglerne i sundhedslovens § 43    
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste 
pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling 
efter reglerne i sundhedslovens § 45    

   

Tilbagekaldelse af samtykke   
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde 
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for 
tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.   
   

Brug af databehandler   
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på 
vegne af og efter instruks fra Addiktiv klinik. Vores databehandler er p.t.   

• Novax 



 

  

 
Opbevaringsperiode   
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne 
formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 
10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare 
dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor 
oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.   
   

Dine rettigheder   
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i 
personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, 
retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning 
(”profilering”).    
  
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.   
   

Kontakt   
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine 
rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:  
Speciallæge Thomas Fahmy tlf.nr. 2887 1983 
Sygeplejerske Mette Graakjær tlf. nr. 9191 3838   
   

Adresseoplysninger på klinikken:   
Addiktiv klinik 
Lyngby Hovedgade 47, 1. sal 
2800 Lyngby 
Danmark  
Dato: 22.05.2018  
 

 

 

 

 

 


