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Bilag 3 – Oversigt over omfattede løsninger  

Løsningens titel KL Gateway  

Fælles systemansvarlig: Kommunernes Landsforening 

Leverandør og evt. underleverandører: Systematic / Trifork 

Idriftsættelsestidspunkt: Juni 2022 
 

Nærværende bilag udgør en del af databehandleraftalen vedrørende "Systemforvaltning af 

henholdsvis den telemedicinske infrastruktur og medarbejder- og borgerløsningerne 

vedrørende KOL samt øvrige relaterede opgaver", som er indgået mellem de 103 

dataansvarlige kommuner og regioner og FUT-Systemforvaltningen v/ Region Midtjylland. 

 

Bilaget vedrører løsningen angivet i tabellen ovenfor, som herved kobles på den 

telemedicinske infrastruktur FUT, omfattet af ovennævnte databehandleraftale.  

Det forudsættes, at de dataansvarlige kommuner og/eller regioner, som ønsker at være en del 

af løsningen, har bemyndiget den Fælles systemansvarlige for løsningen til at tilføje løsningen 

til databehandleraftalen, hvilket sker med nærværende bilag.  

 

Det forudsættes endvidere, at den Fælles systemansvarlige for løsningen af den dataansvarlige 

er bemyndiget til og ansvarlig for at indgå aftaler, herunder databehandleraftaler, med 

løsningsleverandører og egen supportorganisation i forhold til den konkrete løsning. 

 
Den fælles systemansvarlige for løsningen er derudover ansvarlig for følgende: 

• At der er et retligt grundlag (hjemmel) for den behandling af personoplysninger, som 

løsningen omhandler (Angives på i tabellen side 2) 

• At behandling af personoplysninger sker til udtrykkeligt angivne formål 

• At der er foretaget en risikovurdering i forhold til de registreredes rettigheder. 

Risikovurderingen skal kunne dokumenteres på anfordring fra FUT-systemforvaltningen 

• At der er udarbejdet DPIA (konsekvensanalyse), såfremt det vurderes påkrævet i 

henhold til databeskyttelsesforordningens art. 35. DPIA skal kunne dokumenteres på 

anfordring fra FUT-systemforvaltningen  

• At der til nærværende bilag vedlægges en oversigt over hvilke kommuner og/eller 

regioner, der har tilsluttet sig den pågældende løsning (Angives på side 3) 

• At der til nærværende bilag vedlægges en oversigt over databehandleraftalestrukturen i 

relation til den pågældende løsning (Angives på side 4) 

 

Efter underskrift fremsendes kopi af dette bilag via FUT Systemadministrationen til de 

dataansvarlige kommuner og/eller regioner, som har tilsluttet sig den konkrete løsning. 

 

 

Underskrifter  

 

KL     Fælles Udbud af Telemedicin 

_______________________   ____________________ 

Den fælles systemansvarlige   FUT-systemforvaltningen 
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Angivelse af hjemmel, formål m.m. for behandling af 

personoplysninger 

    
I tabellen herunder beskrives  

Kort beskrivelse af projektet, 

herunder angivelse af formål 

og hjemmel 

Kategorier af registrerede 

personer 

Kategorier af registrerede 

oplysninger  

KL Gateway er en fælles 

løsning til standardiseret, 

fælles formidling af 

oplysninger vedrørende 

borgere og patienter fra 

kommunale it-systemer til 

aftalte og godkendte 

datamodtagere, der besidder 

den nødvendige hjemmel til at 

modtage disse oplysninger.  

 

For levering af data fra KL 

Gateway til KOMBIT FLIS 

reguleres dette af 

databehandleraftale mellem 

KOMBIT og kommunerne, med 

KOMBIT som databehandler 

på vegne af kommunerne.  

For levering af data fra KL 

Gateway til 

Sundhedsdatastyrelsen 

afventer igangsætning af 

levering at der er etableret 

hjemmel via bekendtgørelser 

udstedt jf. sundhedsloven og 

serviceloven.  

 

KL Gateway er et samarbejde 

om en fælles opgave mellem 

kommuner og regioner om 

udvikling af gatewayen jf. 

Samarbejdsaftale mellem 

kommuner og RKKP 

(regionerne) om anvendelse af 

kommunale data til at 

understøtte kvaliteten i 

tværgående patientfor, af 5. 

januar 2022. KL Gateway 

Borgere (med indsatser efter 

sundhedslov eller servicelov jf. 

gældende specifikationer af data 

til Gateway) 

Der behandles: 

Almindelige oplysninger 

Følsomme oplysninger i form af 

helbredsoplysninger 

Fortrolige oplysninger i form af 

CPR-nummer 
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drives i henhold til 

Sundhedslovens § 78, stk. 3 og 

BEK nr. 170 af 05/02/2017.  
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Tilsluttede organisationer 
Albertslund Kommune 

Allerød Kommune 

Assens Kommune 

Ballerup Kommune 

Billund Kommune 

Bornholms Kommune 

Brøndby Kommune 

Brønderslev Kommune 

Dragør Kommune 

Egedal Kommune 

Esbjerg Kommune 

Fanø Kommune 

Favrskov Kommune 

Faxe Kommune 

Fredensborg Kommune 

Fredericia Kommune 

Frederiksberg Kommune 

Frederikshavn Kommune 

Frederikssund Kommune 

Furesø Kommune 

Faaborg-Midtfyn Kommune 

Gentofte Kommune 

Gladsaxe Kommune 

Glostrup Kommune 

Greve Kommune 

Gribskov Kommune 

Guldborgsund Kommune 

Haderslev Kommune 

Halsnæs Kommune 

Hedensted Kommune 

Helsingør Kommune 

Herlev Kommune 

Herning Kommune 

Hillerød Kommune 

Hjørring Kommune 

Holbæk Kommune 

Holstebro Kommune 

Horsens Kommune 

Hvidovre Kommune 

Høje-Taastrup Kommune 

Hørsholm Kommune 

Ikast-Brande Kommune 

Ishøj Kommune 

Jammerbugt Kommune 

Kalundborg Kommune 

Kerteminde Kommune 

Kolding Kommune 

Københavns Kommune 

Køge Kommune 

Langeland Kommune 

Lejre Kommune 

Lemvig Kommune 

Lolland Kommune 

Lyngby-Taarbæk 

Kommune 

Læsø Kommune 

Mariagerfjord Kommune 

Middelfart Kommune 

Morsø Kommune 

Norddjurs Kommune 

Nordfyns Kommune 

Nyborg Kommune 

Næstved Kommune 

Odder Kommune 

Odense Kommune 

Odsherred Kommune 

Randers Kommune 

Rebild Kommune 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

Ringsted Kommune 

Roskilde Kommune 

Rudersdal Kommune 

Rødovre Kommune 

Samsø Kommune 

Silkeborg Kommune 

Skanderborg Kommune 

Skive Kommune 

Slagelse Kommune 

Solrød Kommune 

Sorø Kommune 

Stevns Kommune 

Struer Kommune 

Svendborg Kommune 

Syddjurs Kommune 

Sønderborg Kommune 

Thisted Kommune 

Tønder Kommune 

Tårnby Kommune 

Vallensbæk Kommune 

Varde Kommune 

Vejen Kommune 

Vejle Kommune 

Vesthimmerlands 

Kommune 

Viborg Kommune 

Vordingborg Kommune 

Ærø Kommune 

Aabenraa Kommune 

Aalborg Kommune 

Århus Kommune 
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Databehandlerstruktur 
• Kommunen (dataansvarlig) indgår en aftale med EOJ-leverandør (databehandler) om at 

indsende data til den fælles gateway (GW). 

• Kommunen er dataansvarlig for data på GW.   

• FUT er databehandler for data på GW, baseret på den generelle aftale mellem 

regioner/kommuner og FUT. 

• FUT har indgået en databehandleraftale med en infrastrukturleverandør for FUT-

platformen.  

• Data leveres ud fra GW til pt. planlagt to modtagere: Sundhedsdatastyrelsen og 

KOMBIT/FLIS (dvs. kommunernes eget ledelsesinformationssystem).  

• Sundhedsdatastyrelsens adkomst er dækket af hjemmel. 

• KOMBIT/FLIS adkomst til at modtage data fra GW dækkes af aftaler mellem KOMBIT og 

kommunerne, og er aftaler, som KOMBIT står for at indgå. 

 

Databehandlerstrukturen kan illustreres med nedenstående figur.  

 

 


