VirksomhedsJordemoderen Aps
Grønnevænge 4,
2920 Charlottenlund
Tlf.: 71991068
mail: mail@virksomhedsjordemoderen.dk
CVR: 36690542
VirksomhedsJordemoderen ( i det efterfølgende VJ) er en privat ejet virksomhed.
Vores koncept:
VIRKSOMHEDSJORDEMODERENs enkle koncept er, at alle gravide kan kontakte os
på vores TryghedsTelefon mellem 07.00 og 23.00, hver dag hele året, hvis de er
bekymrede for dette eller hint.
Vi tager os god tid til at tale med den gravide og kan – på baggrund af vores
mange års erfaring som jordemødre – give den oplysning, tryghed og ro, som
den gravide har brug for til selv at vurdere, om hun kan gå på arbejde eller vil
sygemelde sig.
VIRKSOMHEDSJORDEMODEREN arbejder ud fra gældende love og regler om
jordemødres virke.
Datasikkerhed:
Datasikkerhed skal opfylde datalovgivningens krav om gennemskuelighed og let
forståelighed i informationer fra virksomhed til kunden.
- Når den gravide/barslende ringer til VJ telefonen, beder vi om
o Navn
o CPR nummer
o Ansættelsessted (da det er den gravides arbejdsgiver det afholder
udgiften til VJ.)
- VJ udarbejder et journalnotet, de (Sundhedsloven) påkrævede
journaloplysninger
- Journalnotatet ligger online på VJ mail system
- Vi (ejerne af VJ) har begge adgang til notaterne via vores computere.
Begge har koder både på computeren samt kode til at lukke VJ mailsystem
op
- VJ har ikke korrespondance på mail eller telefon med andre fagpersoner
om klienterne
- Skulle du have behov for henvisning til andre fagpersoner, vil du blive bedt
om fortrinsvis at stå for kontakten selv
- VJ indhenter ikke oplysninger fra 3je person vedrørende dig.
- Skulle der være behov for informationer fra 3je person i vores samarbejde vil
jeg altid bede dig om selv at fremskaffe disse.

-

Hvis du vil have en kopi af vores journalnotat, er du velkommen og skal blot
oplyse os din mailadresse, så sender vi den
VJ journaler er IKKE tilgængelige for din arbejdsgiver

