
 

 

  

Deltagerinformation 

Mørketal for COVID-19 

Du kan nu som bloddonor hjælpe sundhedsmyndighederne med ny viden om COVID-19 ved 
at deltage i denne undersøgelse, som udføres i samarbejde mellem de danske blodcentre 
og Statens Serum Institut (SSI).  

Det er frivilligt at deltage. 

Baggrund 

Der er høje daglige smittetal, men det er uvist, hvor mange der får COVID-19 uden at vide 
det, da mange tilfælde er milde eller helt uden symptomer. Kendskab til det samlede smit-
tetal er af afgørende betydning. Denne viden kan bruges af myndighederne til at planlægge 
tiltag, der skal bidrage til at kontrollere epidemien. 

SSI og Danske Regioner har bedt blodbankerne om at teste bloddonorer for antistoffer 
mod coronavirus for at afdække det såkaldte mørketal. Mørketallet kan fortælle, hvor 
mange der har haft COVID-19, som ikke er blevet bekræftet af en PCR-test. 

Formål 

Formålet med undersøgelsen er at teste bloddonorer for antistoffer mod coronavirus for 
at afdække mørketallet.  Vi vil undersøge, hvor hyppigt man udvikler antistoffer der tyder 
på infektion, selv om man tidligere er blevet vaccineret. 

Vi ønsker også at undersøge den samlede modstandsdygtighed mod COVID-19 og svær-
hedsgraden af sygdommen i den danske befolkning, både på grund af tidligere smitte og 
COVID-19-vaccination. 

Hvad indebærer deltagelse for dig? 

• Vi ønsker dit samtykke til, at vi må udføre antistoftest på en blodprøve.   

• Desuden ønsker vi dit samtykke til, at vi må videregive udvalgte oplysninger til Sta-
tens Serums Institut: cpr-nr., dato, donationsdato, testresultat for antistofundersø-
gelse.  

• Det vil ikke få betydning for din eventuelle nuværende eller fremtidige behandling, 
eller din rolle som bloddonor, om du deltager eller ikke deltager i overvågningsun-
dersøgelse.  

• Dit samtykke til at videregive oplysningerne bortfalder automatisk efter ét år, jf. 
sundhedslovens § 44, stk. 2. Du kan til en enhver tid trække dit samtykke tilbage 
ved henvendelse til kontaktperson se næste side.  

• Hvis dit blod bliver udvalgt til undersøgelse for nylig overstået COVID-19, vil du 
modtage resultatet af undersøgelsen i e-Boks indenfor 1-2 måneder. 

• Du kan IKKE ringe til blodbanken og få svaret oplyst. 
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Sådan behandler vi dine oplysninger: 

Alle persondata behandles og opbevares fortroligt. 

Dine oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, data-
beskyttelsesforordningen, samt andre eventuelle vilkår og krav i øvrig lovgivning. 

Region Nordjylland er dataansvarlig for resultat af antistoftesten. Efterfølgende vil disse 
data samt oplysninger fra din bloddonorjournal blive videregivet til SSI, som vil blive data-
ansvarlig for de modtagne oplysninger.  

 

Vi vil behandle følgende typer af oplysninger:  

Almindelige og følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6 og 9, 
stk. 2, litra a. 

Vi behandler: cpr-nr., dato, donationsdato, testresultat for antistofundersøgelse.  

Kontaktperson: 
Kontaktperson vedrørende undersøgelsen er: overlæge Bitten Aagaard, Klinisk Immunolo-
gisk Afdeling på telefon: 976 65580 
 
Databehandling  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er Databeskyttelsesforordningens 
artikel 6 og artikel 9. 

 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige: 
Regionen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Kontaktoplysninger:  

Region Nordjylland,  
Niels Bohrs vej 30  
9220 Aalborg Ø  
TLF. 97 64 80 00 
Mailadresse: REGION@RN.DK 

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  
Du kan kontakte Region Nordjyllands DPO-funktion: Skriv til os med digital post 
 
Dine rettigheder: 
Du kan læse om dine rettigheder på:  Region Nordjyllands hjemmeside.  
 

 

https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/noeglekort
https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/noeglekort
https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/noeglekort
https://rn.dk/da/Om-Region-Nordjylland/Dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-om-dig

