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Til: Sine Wichmann; Leyla Atici
Emne: SV: Vedr. sagsnummer: WZ 22059523 (Erkan) og P-2020-170 (Leyla) / GODIF 

Kære Sine 
 
Tak for samtalen.  
 
Som aftalt denne bekræftelse på, at der ikke skal laves databehandleraftaler for nogen sites i dette 
forskningsprojekt. Denne beslutning følger vores forretningsgang om, at der ikke skal laves 
databehandleraftaler i CTA-set-up, da der er tale om en videregivelse fra dataansvarlig til 
dataansvarlig. Ud fra den telefoniske samtale af d.d., mener jeg heller ikke, at der er momenter i 
sagen, der peger i anden retning af, at der ikke skal laves databehandleraftaler. Selvom min 
forhenværende kollega, Anisa Shah, således tidligere har vurderet andet, er det min vurdering, som I 
fremadrettet bedes køre hele studiet ud fra.  
 
De forhandlinger om databehandleraftaler, der allerede er i gang, bedes de forskellige sites således se 
helt bort fra. @Leyla Atici bedes også slette databehandleraftalen i Pactius, da hun er ansvarlig for 
Pactius-sagen (P-2020-170). 
 
Vi har endvidere konkluderet, at de danske sites vil foretage en sundhedsretlig videregivelse efter 
sundhedsloven, hvilket er et fyldestgørende juridisk grundlag for videregivelse i Danmark. De 
udenlandske lande kan frit videregive til os, og det er disse landes eget ansvar at sikre, at de kan 
videregive til os på et tilstrækkeligt juridisk grundlag. Vi som sponsor skal således ikke efterprøve om 
sites’ videregivelse sker juridisk korrekt.   
 
@Leyla Atici til din orientering har jeg aftalt med Sine, at Sine for overblikkets skyld tilføjer de 
forskellige sites under fanen ”afsendere” i Pactius. @Sine Wichmann du kan dog også tilføje sites i 
procesbeskrivelsen under fanen ”procesinfo”. Det er ikke så afgørende. Det vigtigste er, at I selv har 
et overblik over, hvem der skal videregive data til jer. Jeg håber, at Leyla herefter kan godkende 
Pactius-sagen endeligt.   
 
I forhold til CTA-forhandlingerne med de forskellige sites, kan I blot kontakte undertegnede, når sites 
er vendt tilbage.  
 
Med venlig hilsen 
  
Erkan Akkas 
Cand.merc.(jur.)  
  
Direkte Mobil: 20 36 15 99 
Mail: erkan.akkas@regionh.dk  
 
Rigshospitalet 
Forskningsjura  
Afsnit 11.41 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 
  
Fællesmail: forskningsjura.rigshospitalet@regionh.dk  
 
Besøgsadresse: 
Esther Møllers Vej 1, indgang 11, 3. sal 
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Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller 
hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at 
bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller 
kopiere den. 
 


