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Informasjon til pasient og samtykkeskjema i forbindelse med bruk av 

pasientopplysninger i undervisning ved Psykologisk Institutt 

 

Bakgrunn 

Behandlingstilbudet ved Psykologisk Institutt innebærer jevnlige timer hos studentterapeut som er 

i det 6. og siste året av profesjonsutdanningen i psykologi. Studenten veiledes av spesialist i klinisk 

psykologi. Psykologspesialisten er ansvarlig for behandlingen som gis. Din studentterapeut inngår i 

en liten gruppe (3-5 personer) av studenter som har samme veileder. 

Veileder/behandlingsansvarlig gir veiledning til din studentterapeut i for- og etterkant av 

samtalene. Veiledningen skjer som regel i gruppen. Alle terapitimer blir filmet. Opptakene lagres 

på sikkert område i TSD (Tjenester for Sensitiv Data).  

Bruk av pasientopplysninger i forbindelse med veiledning og undervisning 

Dine pasientopplysninger vil journalføres og lagres i henhold til gjeldende regelverk for 

pasientjournaler og helsepersonell. Tilgang til din journal er begrenset til dine behandlere hos oss.  

Materiale fra behandlingen drøftes i veiledningsgruppen. Formålet er å gi deg best mulig 
behandling, samt gi studentene god opplæring i pasientbehandling.  
 
All undervisning i vår klinikk legger vekt på ivaretagelse av din personlige integritet og verdighet. 
Studenter og lærere har taushetsplikt om personlige forhold de får kjennskap til i behandlingen og 
undervisningen. Alle som deltar i veiledningen og undervisningen har taushetsplikt og har 
undertegnet egen taushetserklæring.  
 
Én gang i semesteret legger studentterapeuten frem sitt arbeid med behandlingen på et såkalt 
staffmøte. Formål med staffmøte er å diskutere terapeutiske problemstillinger. Deltakerne er 
staffleder (som regel klinikkleder), veileder(e) og viderekommende studenter. Antallet personer til 
stede vil ikke overstige 30.  
 
På staffmøtene vil opplysninger fra din pasientjournal ved internklinikken bli brukt i avidentifisert 
form. Avidentifisering betyr at ditt navn, fødselsnummer og andre personlige kjennetegn som kan 
identifisere deg er fjernet. Selv om helseopplysninger presenteres i avidentifisert form kan vi ikke 
garantere at noen ikke vil kunne kjenne deg igjen ut fra sammenhengen. Studentene er informert 
om at de skal forlate lokalet dersom de gjenkjenner pasienten. Deltakerne på staffmøtet 
undertegner egen taushetserklæring.  
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Hva skjer med informasjonen om deg? 

 

Etter pasientjournalloven § 25 skal dine helseopplysninger i pasientjournal oppbevares til det ikke 

lenger antas å være bruk for dem. Videoopptak slettes imidlertid ved terapiens slutt. 

Videoopptaket lagres i Tjeneste for Sensitive Data (TSD). TSD er en datatjeneste ved Universitetet i 

Oslo med høyeste grad av sikkerhet for å beskytte særlige personsensitive data. Alle 

personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. UiO er ansvarlig for oppbevaring og 

disponering av opptakene. 

 
Samtykke 
 
Det er en forutsetning for å motta behandling ved våre internklinikker at du samtykker til at vi kan 

bruke opplysninger fra behandlingen i veiledning og undervisning.  

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, men da vil behandlingen måtte avsluttes. Ved 

behov kan du da bli henvist til en annen behandlingsinstans. Tilbaketrekking av samtykket vil ikke 

ha konsekvenser for ditt fremtidige forhold til Psykologisk Institutt. Retten til å trekke tilbake 

samtykke vil gjelde for alle som deltar, også familiemedlemmer eller andre pårørende.  

Rett til innsyn 

Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg. Begjæring om innsyn kan sendes til 

Psykologisk institutt, Pb. 1094, Blindern, 0317 Oslo.  

Rett til å klage 

Du kan sende en klage hvis du synes du ikke får den helsehjelp, informasjon og annen bistand du 

har krav på. Klagen sendes inn via dette skjemaet: https://skjema.uio.no/88415 

Alle klager blir behandlet og besvart av avdelingsleder for internklinikken. Dersom du ønsker det 

kan klagen sendes videre til Fylkesmannen. 

 

 

 

 

  

https://skjema.uio.no/88415
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Skjema for samtykke til bruk av pasientopplysninger i forbindelse med 

veiledning/undervisning ved internklinikken ved Psykologisk Institutt UiO 

 

Avdeling for klinikk og praksis 

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 

Forskningsveien 3A, 0317 Oslo 

Telefonnummer til ekspedisjonen: 22845000 

Jeg samtykker til at opplysninger fra min behandling kan brukes i veiledning og 

undervisning som beskrevet i dette informasjonsbrevet.   

Jeg samtykker til kunne bli kontaktet via SMS, generert direkte fra klinikkens 

journalsystem. 

Har du spørsmål om bruken av dine opplysninger, kan du kontakte 

avdelingsleder Inger Selvaag på telefon: 22845071     

Navn med blokkbokstaver 

 

 

Dato 

 

  

Underskrift 

 

 

 


