Registrering i datatilsynet for Integralterapeuter, SILITF, utdannet ved Senter
for Integral Livskunst, godkjent yrkesmedlem i Integralterapiforbundet
Som praktiserende integralterapeut skal du registrere deg i datatilsynet som følge av regelverket i
personopplysningsloven som rammer behandlere uten autorisasjon som helsepersonell. Dette
innebærer en plikt til å føre klientjournal, det vi kaller klientkort, over alle klienter du behandler.
Referanse til Integralterapiforbundets etiske retningslinjer, del 3 JOURNALFØRING
3.1.Terapeuten skal føre klientkort på alle klienter. Gyldige klientkort er utformet av
utdanningsinstans Senter for Integral Livskunst og godkjent av Integralterapiforbundet. I klientkortet
føres klientens navn og fødselsdato, samt hvilken tilstand som ligger forut for å søke hjelp gjennom
Integralterapi. Klient skal underskrive sitt klientkort.
3.2.Terapeuten skal melde fra til Datatilsynet 4 uker før første føring av klientkort.
3.3.Terapeuten skal oppbevare klientkortene på en diskret og forsvarlig måte slik at ikke
uvedkommende får tilgang til disse.
3.4.Terapeuten forplikter seg til å oppbevare klientkort på en forsvarlig måte i 10 år etter siste føring.
3.5.Klienten har selv rett til innsyn i sitt klientkort og rett til å endre dersom informasjonen oppleves
feilaktig.
3.6.Etter 10 år kan kortene slettes. Tilintetgjøring av både papirjournaler og elektroniske journaler
må utføres slik at klientopplysningene ikke kommer på avveie eller kan spores.

Hvordan registrere deg?
Du kan her helt konkret følge hyperkoblingene. Nederst står noen notater til hva du skal fylle inn i
enkelte av feltene
Gå inn på hjemmesiden til Datatilsynet
Les igjennom de 8 punktene på siden
Klikk på Send meldingen elektronisk
Der finner du et felt linket til elektronisk utfylling Jeg vil registrere en melding
Punktvis gjennomgang av utfyllingen:
1. a. Kryss av for personopplysningsloven om du ikke er registrert som autorisert
helsepersonell
b. Kryss av på førstegangsregistrering
c. Skriv inn dato for planlagt oppstart av behandlinger. Det tar en måned fra registrering til
du kan føre kort
2. Kryss av ja på begge for Sensitive opplysninger
3. Opplysninger om din virksomhet. Skriv inn stillingsbeskrivelse: Integralterapeut
4. Kryss av Ja
5. Kryss av Nei
6. a. Kryss av Privat
b. Kyss av annen behandling i det private
c. Skriv Integralterapi

d. Ikke kryss av noe
7. Kryss av Nei
8. Fyll inn din epostadresse
Klikk så NESTE nederst på siden og følg den videre informasjonen slik at du får signert meldingen.
Det tar så litt tid før du får bekreftet at du er registrert. Mener å huske ventetiden var en uke eller
14 dager.

LYKKE TIL!

