
Svar på 3 ofte stillede spørgsmål 
om Persondatabeskyttelse 
af Ken Graversen fra Timbed 

Momsfritagelse, lønsum 
og Skat 
Persondatareglerne kræver at 
du minimerer og sletter 
persondata jævnligt. Regler 
fra Skat kræver at du gemmer 
dokumentation i 5 år. Hvad 
skal du gøre? 

Kunsten er at gemme lige det der er nok. 
 
Skat har ikke nødvendigvis brug for den 
fulde journal. Du skal dokumentere hvem 
der er blevet behandlet, hvilken sygdom 
det drejer sig om, og hvilken behandling 
der er iværksat. 
 
En mulighed er at lave en simpel oversigt 
per klient (se eksempel). Denne kan så 
gemmes i 5 år jf. Skat’s regler mens 
journal kan slettes jf. Persondatareglerne. 
 
Læs evt. denne artikel hos Skat: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1906457 

Klagemulighed og 
journal 
Som RAB registreret eller en 
såkaldt ‘autoriseret 
sundhedsperson’ (jf. 
autorisationsloven) er der 
krav til journalføring, bla. pga 
. klagemulighed. Hvad siger 
reglerne? 
 

Er du RAB registreret skal du gemme 
journalen i mindst 2 år fordi dine klienter 
har mulighed for at klage i op til 2 år efter 
behandlingen. 
 
Er du ‘autoriseret sundhedsperson’, så 
skal journalen gemmes i mindst 5 år 
(nogle grupper af sundhedspersoner fx 
læger skal gemme journal i mindst 10 år). 
 
Opstår der en sag så skal journalen 
gemmes indtil sagen er afsluttet. 

Registrering hos 
Datatilsynet 
Behandling af følsommme 
persondata har tidligere 
krævet at man har ladet sig 
registrere hos Datatilsynet. 
Hvordan er det nu? 

Siden den 25. maj 2018, hvor de nye 
persondataregler trådte i kraft, skal du 
ikke længere lade sig registrere hos 
Datatilsynet. 
 
Til gengæld er der en række forhold du 
skal have styr på for at kunne behandle 
persondata på lovlig vis. Bl.a. skal du have 
en Fortegnelse, Privatlivspolitik og ofte 
også en Samtykkeerklæring. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1906457
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-pligter/journalfoering/


 
 
 
Med NEO Persondata for Behandlere får du … 
 

● tilpassede lovpligtige dokumenter der (stort set) laver sig selv 
● kursus med den viden du har brug for, og 
● diplom som synligt bevis på din nye viden 
● GDPR spørgsmål og svar - også svar på dine spørgsmål 

 
Løsningen er specielt til dig som hjælper andre mennesker. Som behandler, 
terapeut eller en anden form. 
 
Du skal bruge din tid på at yde det du er bedst til og holder mest af - og bruge 
mindst mulig tid på regler og formularer. 
 
Løsningen koster normalt 900 kr. inkl. moms og du har adgang i 3 mdr. 
 

Medlemmer af KST Foreningen får en særlig rabat på 150 kr. ved 
anvendelsen af værdikupon: KSTF 

 
 

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG 

  

https://pdb.timbed.com/register-pdb/?coupon=KSTF


Eksempel: Oversigt per klient 
 
Navn: Helle Hansen Fødselsdato: 12. Feb 1973 
 

Dato  Diagnose  Ydet behandling 

4/4/2020  Nakkesmerter  KST (momsfri) 

11/4/2020  Nakkesmerter  KST (momsfri) 

28/5/2020  Stress indikation  Samtale terapi 
(momspligtig) 

5/6/2020  Migræne  KST (momsfri) 

 


