
Kiropraktisk klinik xxx er indforstået med, at patienter har ret til indsigt i egen journal. Klinikken 
kan jf. sundhedsloven § 43 videregive helbredsoplysninger til andre formål end behandling, når 
der jf. § 44 i sundhedsloven foreligger skriftligt samtykke fra patienten, der er mindre end et år 
gammelt. Samtykket skal generelt opfylde databeskyttelsesloven art. 7. Samtykket bør være 
specifikt givet til indhentning af journaloplysninger hos kiropraktoren vedr. et konkret forløb. Et 
samtykke, der er givet på forhånd vil næppe opfylde kravene, idet patienten ikke har mulighed for 
at gennemskue, hvad samtykket indebærer, når denne ikke er bekendt med, hvad en 
kiropraktorjournal potentielt kan komme til at indeholde.  
 
Det følger af art. 5 i databeskyttelsesforordningen, at der kun må behandles de personoplysninger, 
der er nødvendige i forhold til formålet. En fuld journalkopi uden faglig gennemgang af indholdet 
vil ofte indeholde flere oplysninger, end der er nødvendigt for forsikringsselskabet. Derudover er 
der stor risiko for, at journalen indeholder oplysninger om andre identificerbare personer - ofte 
patientens familiemedlemmer.  
 
Såfremt denne type oplysninger videregives som led i udlevering af en journal, vil klinikken som 
udgangspunkt skulle opfylde oplysningspligt overfor de personer, der videregives oplysninger om, 
når oplysningerne videregives til et andet formål, end de er indsamlet til jf. 
databeskyttelsesforordningen art. 13, stk. 3. Der vil dog være tale om en enkeltstående 
videregivelse, som ikke kunne forudses, hvorfor det, jf. Datatilsynets vejledning, påhviler modtager 
af oplysningerne (forsikringsselskabet), at der opfyldes oplysningspligt jf. 
databeskyttelsesforordningen art. 14. Forsikringsselskabet bedes venligst garantere, at de 
registreredes rettigheder opfyldes i disse situationer, og der opfyldes relevant oplysningspligt også 
overfor eventuelle bipersoner. 
 
Kiropraktisk klinik XXX er indforstået med, at patienten har ret til aktindsigt i egen journal, og 
klinikken har ingen problemer med at udlevere en journalkopi til patienten, som så kan leveres 
videre til forsikringsselskabet. Dette vil sikre gennemsigtighed for patienten, da denne vil være 
fuldt orienteret om og herre over, hvad der videregives til forsikringsselskabet. Det vil dog ikke 
sikrer forsikringsselskabet i at modtage oplysninger om fx bipersoner.  
 
Såfremt det ønskes vil kiropraktisk klinik XX gerne, med patientens samtykke, udlevere en specifik 
kiropraktisk journal, der er gennemgået af kiropraktoren mhp. at sikre, at der fx ikke udleveres 
oplysninger, der ikke er relevante for den konkrete problemstilling herunder rent private forhold 
og oplysninger om bipersoner. 
 
Afregning vil ske efter medgået tid.  
 
Med venlig hilsen 
     
 
 


