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Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, 
GDPR). Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av 
personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) 
upphävs.  
För hälso- och sjukvårdens del innebär reformen att en större andel av gällande dataskyddsreglering 
kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:355, PDL). 
 
Syftet med den nya lagstiftelsen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter, och 
innebär att kraven på hur vi som företag hanterar dina personuppgifter skärps.  
Därför följer här en information om hur vi hanterar, skyddar och använder de uppgifter som  
kommer in från dig men även vad du har för rättigheter.  
 
FYSSforum lagrar och hanterar uppgifter om namn, telefonnummer och e-postadress från dig som 
kund, för att kunna skicka ut kursmaterial, information om erbjudanden och annan relevant 
information, samt kunna hantera tidsbokningar, återbud och andra kontakter mellan dig och oss.  
För betalningar och bokföring kring dessa lagras även postadress, eftersom detta är ett krav ifrån 
Skattemyndigheten. Uppgifter för bokföring och fakturahantering lagras i en molntjänst (Fortnox). 
När du betalar hos oss erbjuds du olika betalsätt och då tar olika leverantörer del av de uppgifter som 
anges. Om du exempelvis väljer bankgiro, betalkort eller Swish godkänner du respektive 
banks/leverantörs villkor för personuppgifter. 
 
Om du går hos oss som patient (även massagepatient) förs fysioterapijournal enligt de lagar som 
reglerar fysioterapeuters utbildning och yrkesutövning (se nedan). Även för personlig träning förs en 
enklare journal/minnesanteckningar, för att kvalitetssäkra träningen. Alla journaler och 
patientspecifika dokument förvaras i låst arkivskåp i låst utrymme i anslutning till behandlingsrum 
och kan ej nås av obehöriga. 
 
Dina uppgifter förs INTE vidare till tredje part. Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter företaget 
har om dig och hur vi hanterar dessa. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte 
stämmer. Du kan när som helst be att dina kontaktuppgifter tas bort om du inte längre vill få 
information från oss. 
 
Lagsamlingar  
Lagar som reglerar fysioterapeuters utbildning och yrkesutövning. 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2017:30 
HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen är i allt väsentligt 
utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. 
Patientlag 2014:821 
Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja 
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
Patientsäkerhetslagen 2010:659 
Syftet med lagen är att göra vården säkrare och i lagen anges bland annat vårdgivarens ansvar att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Här anges också vilka legitimationsyrken som finns, 
hur de benämns och vilken utbildning som krävs. 
Patientdatalagen 2008:355 
Patientdatalagen ska öka patientsäkerheten och inflytandet för patienterna. Lagen ställer krav på 
säkerhet, dokumentation och regler för sekretess och åtkomst. 
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
Lagen innehåller bland annat bestämmelser om tystnadsplikt 
Socialtjänstlagen, SoL 2001:453 
Här finns bestämmelser både om personers rättigheter och kommuners skyldigheter. Notera att du 
som legitimerad sjukgymnast eller fysioterapeut alltid lyder under Hälso- och sjukvårdslagen 


