
Fortrolighedspolitik 

 

Informationsindsamling og opbevaring af disse 

Ved henvendelse til mig enten via mail eller telefon, gemmer jeg mailadresse og telefonnr. 

samt dine navneoplysninger, så længe du er i et forløb hos mig.  

Jeg laver et notat fra gang til gang. Notaterne laves udelukkende for at give mig et overblik 
over terapiprocessen samt som en hjælp til min hukommelse. På den måde har jeg den 
bedste mulighed for at genopfriske vores samtaler og dermed være i stand til at yde den 
mest optimale støtte og hjælp i terapiforløbet.  
Notaterne videregives ikke uden til 3. mand uden dit samtykke.   
 
Jeg sletter alle notater efter endt forløb. 
 
Oplysningerne føres udelukkende som arbejdspapirer.   
 
Alle oplysninger findes i et sikkerhedsmæssigt forsvarligt system, hvor det kun er mig der 
har adgang.   
 
 
Etik: 
Jeg er psykoterapeut MPF, hvilket betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk 
forening og dermed forpligtet til at overholde foreningens etiske regelsæt. Du kan læse 
etikreglerne https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/ 
 
Klienter kan klage til Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg, hvis man oplever 
overskridelse af etikreglerne.  
 
Fortrolighed og tavshedspligt: 
Jeg er omfattet af tavshedspligt og må ikke dele nogen for former for oplysninger om 
klienten. Der er fuld fortrolighed.  
Jeg udtaler mig aldrig til 3. person om mine klienter.  
Det er vigtigt for mig, at det der bliver bragt op i sessionerne forbliver mellem klienten og 
mig. 
 
Supervision: 
Jeg går i løbende supervision og henter hjælp, vejledning og rådgivning hos andre 
terapeuter. I supervisionen oplyses der ikke aktuelle navne eller anden personfølsomme 
oplysninger, men der kan berettes om oplevede problemstillinger, dilemmaer eller 
lignende. I så fald sker det kun med henblik på min faglige videreudvikling for øje. 

Alle deltagere i supervisionen har tavshedspligt og alle oplysninger, der bringes op 
behandles i anonymiseret form.  
Deltagelse i supervision er med til at sikre min faglighed behandlingen og bidrager dermed 
til at jeg kan yde mit bedste.   



 
 


