Prosedyre ved opptak og innlevering av video/audio
til veiledning i NFKTs videreutdanninger.
Samtykkeerklæring skal underskrives av pasient og terapeut. Pasientens personalia, for eksempel navn,
legges ikke ved video/audio og medfølgende skriftlig materiell.
Terapeut forutsettes å følge lov om personvern og lov om helsetjenester når det gjelder behandling og
lagring av personsensitive data. Se veileder for Video-, lyd- og bildeopptak i helse- og
omsorgssektoren her, https://ehelse.no/normen/veiledere
Terapeuten står fritt til å bruke alle typer opptaksmedium så fremt det ikke er tilkoblet internett eller
mobilnett under opptak og ved overføring av data til minnepenn. Data må slettes permanent fra
enheten før den igjen tilkobles internett/mobilnett. Opptaksmedium skal tilhøre arbeidsgiver og må
ikke brukes privat.
Hvis opptaket sendes per post, må det pakkes i boblekonvolutt og sendes rekommandert til veileder.
Det skal ikke legges i en åpen postkasse til veileder.
Ved direkte overlevering til veileder, menes direkte håndoverlevering eller at det legges i låsbar
postkasse/posthylle. I transportfasen må materialet til enhver tid oppbevares utilgjengelig for andre.
Hos veileder må det oppbevares i låsbart arkivskap eller i en låsbar skuff.
Hvis opptak mot formodning skulle bli borte, må det rapporteres til NFKT ved å ta kontakt med
administrasjonsleder Lene Finnerud. I tillegg kan NFKTs etisk utvalg bli bedt om å komme med råd om
videre håndtering.
Veileder og kursleder plikter å informere kandidatene om prosedyre ved innlevering av video/audio.

Lene Finnerud
Administrativ Leder
Norsk Forening for Kognitiv Terapi
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SAMTYKKEERKLÆRING VIDEO- /LYDOPPTAK

Jeg, ………………………………………………………..,
gir herved mitt samtykke til at behandlingstimene blir tatt opp på video- eller lydbånd.
•
•
•
•

Opptakene skal kun brukes ved veiledning av behandler og under ferdighetstrening
av behandler
Opptakene skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og vil slettes når
veiledningen avsluttes
Opptakene skal ikke inneholde fullt navn, adresse eller andre personopplysninger
Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved at behandler får skriftlig beskjed.

I tillegg til ovenstående skal behandler også følge NFKTs retningslinjer for opptak og innlevering av
video og lydopptak (side 1 i dette dokumentet).

Sted: …………………………… Dato: ………………….

-------------------------------------------------------------------------Underskrift

For behandler:
Opptakene vil kun benyttes i veiledningssammenheng og ferdighetstrening.
Opptakene skal arkiveres på forsvarlig måte og vil slettes ved avsluttet veiledning.

Sted: …………………………… Dato: ………………….

------------------------------------------------------------------------------Underskrift behandler
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