
GDPR för kiropraktor Fredrik Järudd 
Fr.o.m den 25/5-2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Syftet med den 
nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten, vilket innebär striktare krav på 
hur företag i EU får behandla personuppgifter. 
 
Inom Hälso och Sjukvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd 
och personliga förhållanden. Vi får därför inte lämna ut dina personuppgifter om vi inte är 
skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller om vi har fått ditt uttryckliga 
samtycke till sådant utlämnande till Försäkrings-kassa och försäkringsbolag. 
 
Det finns klara regler i Patientdata-lagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska spara 
dina personuppgifter i minst tio år efter det att den sista personupp-giften fördes in i 
handlingen. Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du 
har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Få dina personuppgifter 
rättade eller raderade. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din 
patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din 
patientjournal.  
 
Vi är tillåtna att använda externa leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår 
räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. En extern leverantör som får 
tillgång till dina personuppgifter har ingen rätt att använda dina personuppgifter för andra 
syften än de syften som anges enligt denna patientinformation. Exempel på externa 
leverantörer är Bokadirekt, revisorn och företagen som sköter hemsidor och webbhotell. 
Dessa företag omfattas själva av lagar, avtal och förordningar enligt GDPR.  
 
Läs mer om GDPR 
 

Personuppgiftsansvarig/Informationssäkerhetsansvarig: Fredrik Järudd / Svenska 
Kiropraktorkliniken AB. Kontaktuppgifter:  
Svenska Kiropraktorkliniken 
Focus Optik Hagagatan 1, 
13480 Stockholm, 
Telefon: 070-747 00 11. 
info@svenskakiropraktorkliniken.se .  
 

Din kiropraktor behandlar personuppgifter med anledning av Patientdatalagen. 
Patientdatalagen undantas av GDPR. Detta innebär journalföring men också insamling av 
personuppgifter för kommunikation med patienten.  

Personuppgifter i din journal sparas i 10 år enligt Patientdatalagen. Du kan inte begära att 
din journal skall raderas eller ändras utan ansökan om detta till IVO och då skall följande 
vara uppfyllt: 8 kap 4 § PDL (2008:355)  

Vi använder oss av företaget Bokadirekt som bokningstjänst. Din kiropraktor har 
personuppgiftsbiträdesavtal med detta företag. De personuppgifter som detta företag 
hanterar lämnar aldrig EU och följer därmed GDPR-lagstiftningen. När du bokar in ett besök 
hos mig via BokaDirekt lagras dina uppgifter hos BokaDirekt för att sedan skickas till min e-
post. Dina uppgifter raderas från min e-post efter att jag läst min mail. 
 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/


Personuppgifter i e-mail som sänts till din kiropraktor raderas efter senast 6 månader såvida 
inte uppgifterna är aktuella i ett pågående ärende. Personuppgifter i fakturor raderas efter 7 
år pga kravet att spara bokföring den tiden. 

 
Personuppgiftsbiträden: 

Bokadirekt 

www.hitta.se. Sankt eriksgatan 121D. 11343 STOCKHOLM  
 


