Psykologipraksis v/ cand.psych aut. Jutta Sjørslev Pedersen
Orientering om behandling af personoplysninger
Velkommen hos mig. Jeg håber, du får et godt og givende forløb.
Her er nogle praktiske oplysninger, jeg blandt andet skal give dig ifølge EUs Persondatalov:
Jeg dikterer journal og min sekretær skriver den ind i klinikkens digitale journalsystem. Det vil sige, at jeg noterer
oplysninger fx om dine sociale forhold, dit helbred, psykiske befindende og temaerne for vores samtaler.
Formålet er at give dig en god og relevant behandling.
Jeg (og min sekretær) har tavshedspligt, og det er kun os, der har adgang til din journal.
Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender
oplysningerne til mig.
Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre relevante samarbejdspartnere, hvis du har givet dit
samtykke til det. Egen læge vil vanligt gerne modtage start- og slutbrev.
Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.
Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Regionen, Sygesikringen Danmark, forsikring, kommune,
arbejdsgiver) betaler dine samtaler helt eller delvist. Regning, der videresendes, indeholder ikke personfølsomme
oplysninger.
Jeg sender oplysninger til min bogholder, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min bogholder har også tavshedspligt.
Du kan eventuelt blive kontaktet af min bogholder vedr. regning og betaling.
Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en
databehandler, jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.
Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter, du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.
Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi.
Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse.
Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis
du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.
Er du utilfreds med behandlingen er der forskellige klagemuligheder Styrelsen for Patientklager,
Psykolognævnet, Patienterstatningen). Lad mig vejlede dig.
Følgende gælder i øvrigt for vores samarbejde:
Betaling foregår som hovedregel efter hver endt samtale. Du kan betale med dankort eller Mobilpay 571400.
I særlige tilfælde kan du få tilsendt en faktura via e-mail til betaling ved bankoverførsel. Regnr: 7260
Kontonummer: 0001243487 (Djurslands Bank)

Afbud bedes givet senest kl. 16.00 dagen før vores aftale. Ved for sent afbud eller udeblivelse betales taksten for
egenbetaling (med henvisning fra lægen) eller fuld takst (for selvbetalere).
Utilsigtede hændelser: Hvis du i forbindelse med behandlingen her oplever noget, der kunne have medført
skade eller risiko for skade kan vi sammen indberette det til sundhedsstyrelsen.
Kvalitetssikring: Jeg vil løbende spørge til din oplevelse af behandlingen og efter behandlingen skriftligt bede
om din evaluering med henblik på at sikre kvaliteten. Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil deltage i dette. Hvis
der indsamles data vedrørende klienters oplevelser på nationalt niveau (fra fx Dansk Psykologforening eller
Region Midt), kan jeg bede om din frivillige deltagelse i dette.
Med min underskrift erklærer jeg mig indforstået med ovenstående:
Dato:

Navn:
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LOVE OG REGLER: Om journaler: Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli
2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
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Om samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018:
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
Om pligt til at underrette om fare: Sundhedsloven paragraf
41.
Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel: Serviceloven paragraf 153.
Om at klage over min behandling af dine oplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.
www.datatilsynet.dk

