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Heimild til aðkomu skólasálfræðings 

 

 

Vegna barnsins: __________________________________________________  

    Nafn og kennitala  

 

 

     Ég undirrituð/aður gef hér með skólasálfræðing Gunnskóla Grindavíkur leyfi til öflunar 

nauðsynlegra gagna og/eða upplýsinga er varða heilsufar og þroskastöðu barnsins frá skóla, 

heilsugæslu og/eða öðrum sérfræðingum vegna fyrirhugaðra sálfræðiráðgjafar 

     Ég undirrituð/aður gef hér með skólasálfræðingi Grunnskóla Grindavíkur leyfi til að hitta 

barnið mitt í þeim tilgangi að veita því sálfræðiviðtal 

 

 

Staður og dagsetning:_____________________________________________ ___ 

 

________________________                              _________________________  

Undirskrift forsjáraðila                                          Undirskrift forsjáraðila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skóla- og félagsþjónusta Grindavíkur 

Víkurbraut 62 

240 Grindavík 

Upplýsingar  
Dagsetning: ________________  
 

Nafn barns: _____________________________________ Kennitala: _________________  
 

Nafn foreldris: ____________________________________Kennitala: _________________  
 

Netfang: ______________________________________ 

 

Heimasími: _________________ GSM: _________________   

 

Nafn foreldris: ____________________________________Kennitala: _________________  
 

Netfang: ______________________________________ 

 

Heimasími: _________________ GSM: _________________   

 

Vinsamlegast skrifaðu stutta útskýringu á því hvers vegna þú ert að leita aðstoðar:  

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 

 

Til upplýsinga fyrir skjólstæðing 
 

Trúnaður og lög um réttindi sjúklinga  

Samkvæmt lögum og siðareglum sálfræðinga þá er ég bundin trúnaði varðandi þær upplýsingar 

sem þú veitir mér. Það þýðir meðal annars að ég get ekki veitt öðrum aðila upplýsingar um þig 

nema með skriflegu leyfi þínu. Undantekningar á þessu trúnaðarákvæði eru:  

1. Þegar velferð barns, fatlaðs eða aldraðs einstaklings er í húfi, þá ber mér að 

tilkynna það til yfirvalda.   

2. Þegar grunur leikur á að þú eða annar aðili sé líklegur til að valda sjálfum sér eða 

öðrum skaða, þá ber mér að hafa samband við einhvern tengdan viðkomandi, viðeigandi 

stofnun eða yfirvöld.   

Að auki bið ég þig um að ræða ekki við aðra um hverja þú sérð vera á leið í eða koma úr viðtali 

hjá mér eða öðrum þar sem ég starfa.  

Upplýsingar um réttindi sjúklinga eru á þessari vefslóð:  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997074.html  
 

Neyðartilvik  

Ef þú eða einhver nákominn þér álítur líðan þína vera mjög alvarlega ber þér/ykkur að hafa 

samband við slysadeild, göngudeild geðdeildar Landspítala háskólasjúkrahúss eða hringja í 

neyðarnúmerið 112.  
 

Ég hef lesið yfir ofangreind atriði og haft tækifæri til að spyrja út í þau.  

  
___________________________________________   

Undirskrift skjólstæðings og dagsetning  


