
Psykologene ved PsykologKontakt er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å 
redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger. Her kan du lese vår 
personvernerklæring: 
 
Vi overholder og følger det nye reglementet, samt referer her til Psykologforeningens 
uttalelse om hvordan psykologer som driver helsetjeneste skal forholde seg til det nye 
regelverket.  
 
De nye reglene pålegger alt fra enkeltmannsforetak til store bedrifter nye plikter, og gir 
nye rettigheter til personene man behandler personopplysninger om. Dette medfører 
strengere krav til psykologvirksomheter ettersom de behandler personopplysninger.  
 

Det er satt strenge vilkår for å kunne samle inn, lagre og behandle helseopplysninger, og 
strenge krav til konfidensialitet, informasjonssikkerhet, innsyn osv. Vi følger reglene om 
journalføring, oppbevaring og registrering av pasientopplysninger (behandlingsgrunnlag).  

Privatpraktiserende psykologer har altså allerede i dagens lovverk plikt til å gjøre mye av 
det de nye personvernreglene medfører. Dette følger både av helseregisterloven (regler 
om behandling av helseopplysninger til statistikk, forskning mv. i helse- og 
omsorgsektoren) og pasientjournalloven (regler om behandling av helseopplysninger når 
det ytes helsehjelp). 

Pasientene har allerede rett til innsyn i journal, de må samtykke til helsehjelpen og det 
finnes detaljerte regler om retting og sletting av journalinnhold. Dette er regler som 
allerede eksisterer for oss som yter helsehjelp, og blir ikke endret med de nye 
personvernreglene. 

Når psykologer yter helsehjelp er de underlagt taushetsplikt etter helsepersonelloven. 
Dette gjelder uavhengig av om opplysningene psykologen mottar er en 
personopplysning. Også i personvernforordningen finnes det slik taushetsplikt. 
Uautorisert tilgang eller utlevering av opplysninger vil derfor kunne utgjøre brudd på både 
lovbestemt taushetsplikt for helsepersonell og – dersom det gjelder personopplysninger 
– brudd på personvernforordningen. 

Etter Helsepersonelloven og pasientjournalloven er det ikke et krav om at pasientens 
samtykke oppfyller vilkårene til samtykke i GDPR-forordningens forstand. Dette betyr at 
det fremdeles ikke vil være nødvendig med en erklæring eller tydelig bekreftelse om 
samtykke til behandling av helseopplysninger i forbindelse med helsehjelp. Derfor 
videreføres dagens regler om hvordan samtykke kan gis til helsehjelp og tilhørende 
behandling av helseopplysninger, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-1 flg. 

 

 
 
 
Behandling av personopplysninger ved PsykologKontakt 
Når du som pasient er i behandling hos en av våre psykologer, vil personopplysninger lagres 
om deg, slik vi er pliktige til iflg Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av 
helsehjelp.  
 
Nedenfor finner du informasjon om, hvordan det oppbevares, hvordan opplysningene sikres, 
hvorfor vi innhenter opplysningene og hvem som har tilgang til dem. Informasjonssikkerhet 



og personvern er underlagt reglene i personopplysningsloven og regler om konfidensialitet 
og informasjonssikkerhet.  
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i vår klinikk er den enkelte psykolog ved 
Psykologkontakt. Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger 
kan du kontakte oss på post@psykologkontakt.no, merket Personvern, eller med post til 
Psykologkontakt, Valkyriegata 15 a, 0366 Oslo, Norge. 
 
Hva innhenter vi av informasjon? 
-psykologen innhenter ikke informasjon om deg. Det er den informasjon du selv gir i timen, 
som journalføres. Det kan være nødvendig eller ønskelig med et samarbeid med tredjepart, 
som for eksempel din fastlege. Dette gjøres i samråd med deg som pasient.  
 
Hva oppbevarer psykologen av informasjon? 
-psykologer er journal pliktige, og vi følger forskrift for pasientjournal. 
 
Hvordan oppbevares informasjonen og hvordan sikrer vi den?  
-Psykologene ved Psykologkontakt oppbevarer journal etter forskriften. Vi bruker PsykBase 
og papirjournal. Papirjournal er låst i forskriftsmessige arkivskap, og PsykBase kan du lese 
om her: www.psykbase.no 
 
Hvem har tilgang til informasjonen? 
- Kun din psykolog har tilgang.  

 

Utlevering av personopplysninger til tredjepart 
- Psykologen ved Psykologkontakt deler på ingen måte personopplysninger til tredjeparter, med 

mindre dette er i samråd med pasienten eller vi er rettslig forpliktet til det. 

 
Hvor lenge oppbevarer vi innhentet informasjon? 
- Vi er pliktige til å oppbevare journal i 10 år etter avsluttet behandling. Etter dette slettes din 

journal. 

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 
- Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg  

Dette må gjøres i tråd med Forskrift for pasientjournal.  

 
Klager 
- Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har 

beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til 

Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider  

 

Endringer 
- Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av 

personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine 

kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert 

informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


