
Patienterstatningen 

Kalvebod Brygge 45 

1560 København V 

Dato 2o. juli 2017 

Hermed ansøges om aktindsigt i perioden: januar 2015 til til 20. juli 2017 

Oplysninger om og/ eller vedr.: 
• Hanne Kjellerup CPR nr  

Jeg anmoder ifølge persondataloven og offentlighedsloven om: 

1. Indsigt i alle aktstykker; herunder notater, mødereferater og aktens journalliste.

Med hensyn til noter henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. bl.a. § 6 i Lov om

offentlighed i forvaltningen.

2. Jeg ønsker oplyst, i hvilken forvaltningsafsnit min sag har været behandlet til dato,

samt sagsnummeret i hvert enkelt af disse, jf. § 7 i Forvaltningsloven.

3. Jeg gør opmærksom på at, interne eller "fortrolige" arbejdsdokumenter ikke er

undtaget fra min ret til indsigt (persondataloven § 32).

4. Såfremt det er legitimt at undtage nogle aktstykker i sagen fra aktindsigt, beder jeg

om, at nedenstående imødegås:

• At de aktstykker som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt angi

ves tydeligt på journallisten.
• At det jf. Forvaltningsloven § 22 tydeligt begrundes, hvorfor de aktu

elle aktstykker anses for værende undtaget retten til aktindsigt.
• At der vedlægges ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel

er undtaget aktindsigt. Jeg henleder opmærksomheden på Forvalt

ningslovens§ 10 og§ 12 - 15.

5. At jeg skriftligt modtager kopier ifølge min ret om oplysninger af/fra andre biperso-

ner.

6. Oplyst alle- og hvilke oplysninger der findes og disse fremsendes i kopier.

7. Oplyst formålet med de persondata oplysninger der findes og kopier af disse.

8. At jeg skriftligt modtager tilgængelig viden om, hvorfra oplysningerne i journalen

stammer.

9. At jeg i form af samtlige kopier fremsendes andre rapporter, skrivelser, noter fra

pædagoger, skoler, konsulenter m.fl.

10. At jeg i form af kopier modtager, hvorledes jeg citeres (persondataloven § 31)

11. Jeg vil gerne slutvis gøre opmærksom på journaliseringspligten til at skrive diverse

oplysninger ned og min ret til at se alt, der er skrevet.



Jeg forventer, at: 

At jeg skriftlig modtager en kvittering for denne skrivelse. Denne gerne som en mailbe
kræftelse. 

At jeg inden for den lovmæssige ramme på 10 dage (Lov om offentlighed i forvaltningen § 
16 stk. 2.) modtager fyldestgørende svar på min henvendelse vedlagt kopi af samtlige do
kumenter i mine sager, journallister, registre og andre fortegnelser jf. Forvaltningslovens § 
9. 

Følgende og samtlige kopler bedes sendt til fig. adresse: 
Kim Kjellerup 
Tranevej 2 
3120 Dronningmølle 

Venlige hilsner 
Kim Kjellerup 
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