
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom svensk hälso- och sjukvård finns det 21 reglerade yrken som Socialstyrelsen utfärdar legitimation 
eller kompetensbevis för. Det betyder att endast de som har svensk legitimation får utföra yrkenas 
reglerade arbetsuppgifter. Sjukgymnast/fysioterapeut är en sådan titel med arbetsuppgifter. 
 
All personal inom hälso  och sjukvården – såväl offentlig som privat verksamhet – har tystnadsplikt. Det 
innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden, t.ex. sjukdom eller behandling, 
skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten 
har lämnat sitt medgivande. 
 
Vi på Motivity arbetar med rutiner, lagar och regler från Socialstyrelsen som styr hur vi, som legitimerad 
vårdpersonal, ska sköta journalföringen enligt Patientdatalag (2008:355). 
 
Syftet med lagen är att informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att 
den bättre tillgodoser patientsäkerheten och god kvalitet, samtidigt som den främjar kostnadseffektivitet. 
 
4 § Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för 
1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan dokumentation som behövs i och för 
vården av patienter, 
2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds 
av vård i enskilda fall, 
3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning, 
4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, 
5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, eller 
6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården. 
 
Journalföringen sköts enligt säkra system och av landstingsgodkända leverantörer, vi lagrar de 
patientuppgifter som vi enligt svensk lag måste göra för att uppnå säker journalföring och patientvård. 
 
Kommunikation mellan oss och ditt försäkringsbolag sker via säkra anslutningar och slutna system, denna 
kommunikation sker via annat system än det som vi journalför i. Vi skickar inte personuppgifter via öppna 
kanaler, såsom t.ex. mail eller sms. Vi förmedlar saklig information som berör dig och ditt gällande 
försäkringsärende till berörd part, ingen tredje part tillåts få tillgång till din patientdata från Motivity. 
 
Vid fakturering, till dig som privatperson eller företag, skickas de uppgifter som behövs enligt 
överenskommelse. Via vår faktureringstjänst har extern redovisningsfirma tillgång till endast dessa 
angivna faktureringsuppgifter, men inte till journalföringen.  
	


