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Journalföring 

Som terapeut eller utövare av behandlingar i allmänhet, har du ingen 
laglig skyldighet att föra journal men anteckningar kan vara till stor hjälp 
både ur synpunkt för ditt eget minne och för eventuella förändringar, 
resultat eller annat som rör din klient. 

Vi rekommenderar att du för journal och att du följer lagen kring detta 
som om du vore legitimerad vårdpersonal. På detta sätt kan du alltid ha 
ryggen fri. Vårdpersonal har skyldighet att följa patient-datalagens 
(2008:355) särskilda principer för journalföring/patientjournal. Journalen 
ska förvaras i låst utrymme under nattetid och inte heller vara tillgänglig 
under dagtid av obehöriga. Enligt GDPR lagen ska du som terapeut spara 
all information i minst tre år och i vissa fall upp till tio år, men GDPR 
innebär också att  din klient när som helst ska kunna begära borttagning/
förstörande av uppgifterna. Du ska även i alla sammanhang informera om 
att du följer GDPR lagen. Dataskyddsförordningen (The General Data 
Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 

Med journalhandling avses alla de handlingar och anteckningar som 
innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga 
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förhållanden samt de åtgärder i form av behandling som genomförs eller 
planeras. Här ingår framställning i skrift, bild eller upptagning som kan 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. 
Patientjournalen är ett arbetsredskap som ska finnas tillgänglig för alla 
som har ansvar för de olika delarna av vården/behandlinen samt för 
patienten själv.  

Informationen i journalen ska vara tillförlitlig och lätt att förstå. Patienten 
ska så långt det är möjligt, göras delaktig i planeringen av vård- och 
behandlingsåtgärder. 

En väl förd patientjournal utgör dessutom grunden till utvärdering och 
uppföljning och kan därigenom också förbättra vården för den enskilde 
patienten. Här är det angeläget att använda standardiserade termer och 
begrepp som möjliggör systematiska utdata. Informationshanteringen 
inom hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser 
patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. 
Oberoende av vilken typ av journal du använder bör följande finnas: 

1. Namn 
2. Adress 
3. Telefonnummer 
4. Födelse år och månad 
5. Mailadress 
6. Skyddsfrågor* 

*Skyddsfrågor för kontraindikationer. anpassas efter den typ av 
behandling du erbjuder. Underskatta inte värdet av en informativ 
journalföring. Kom ihåg att i de fall du utför andra behandlingar som 
skönhetsvård etc. ska samtliga kontraindikationer stå med på din journal 
för att allas i. 

All journalföring måste skrivas med arkiv-beständig bläckpenna 
Justeringar får föras om du skrivit fel men ska då strykas över så de är 
läsbara och din signatur för orsak till ändringen ska finnas. Du måste även 
informera klienten om hur lång tid du förvarar journalerna innan de 
förstörs. 
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Starta egen mottagning 
Det enda du behöver för att lagligen komma igång är: 
F-skatt 
Ansvarsförsäkring 
Ett rum att ta emot klienter om du ska driva fysisk mottagning. Ordna en 
mysig klinik hemma eller hyr in dig hos en befintlig salong eller klinik. 
• Massagebänk eller behandlingssäng 
• Filt eller täcke 
• Kuddar 
• Dekoration för mysfaktor 
Eftersom våra behandlingar inte går under socialstyrelsens tak behöver 
du inte meddela Socialstyrelsen. 

Vissa behandlingar inom skönhetsvård kräver tillgäng till rinnande vatten. 
Ta kontakt med din kommun och fråga vad som krävs just i den 
kommunen. I vår kurs Yrkesmässig hygienisk verksamhet, finns utförlig 
information om just lagar, bestämmelser och lokal när det gäller 
behandlingar.  
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Bokning online 

Det finns både gratis och betalsystem för bokning. bokadirekt.se har en 
månadskostnad och en uppsägningstid på ett år. Gratisvarianter finns 
också hos https://boka.se där du kan ta emot 50 fria bokningar innan du 
behöver betala något. Ett annat alternativ är https://bokamera.se. Det 
finns ytterligare gratissystem att tillgå som inte nämns här. 
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Bokning manuellt 
En sak som är viktig att komma ihåg när det gäller manuell bokning är 
att kunderna gärna vill bestämma exakt när de ska komma till dig. Det 
största misstaget du kan göra är att låta dem styra dina tider. Det finns 
ett speciellt tillfälle då alla kunder vill komma till dig och det är de tider du 
är upptagen på. Så med det sagt…vill du få fullbokat snabbt, ska du föreslå 
två tider och dagar. Till exempel såhär: 
Kan du komma på tisdag eller torsdag? Tisdag svarar kunden.  
Passar det bäst kl 13 eller kl 16? Åh, jag kan inte då, kan du inte kl 11? 

Även om du har ledigt klockan 11 så ska kunden inte få veta det i nuläget. 
Säg att du har fullbokat men kan skriva upp henne/honom på en 
väntelista och ringa om du skulle få ett återbud. Vänta sedan x antal 
timmar eller dagar och ring upp kunden för att boka den tid som kunden 
ville ha. Jag lovar, detta är ett effektivs sätt att få fullbokat och det är 
beprövat av många, däribland mig själv. (Bodil) 

F-skattsedel 
F-skatt innebär att du registrerar dig som företagare, och betalar skatt 
och moms. De flesta som startar egen verksamhet brukar ha FA-Skatt, 
vilket innebär att de både är företagare och kan vara anställda.  

Om du har aktiebolag ska du ha A-skatt. I ett AB är det företaget som har 
F-skatt och betalar skatt, moms och arbetsgivaravgifter, medan du är 
anställd i ditt eget bolag. Det är gratis att ansöka om F-skatt och du kan 
göra det via verksamt.se. Där kan du läsa mer om olika företagsformer 
och avgöra vilket som är bäst för dig. 

Ansvarsförsäkring 
Det är en absolut nödvändighet att ha en ansvarsförsäkring om något 
skulle hända din kund under sitt besök hos dig. Det handlar inte bara om 
behandlingsskador. Kunden kanske snubblar på en mattkant och gör sig 
illa? När du gått någon av våra utbildningar och kan uppvisa diplom, kan 
du teckna en sådan försäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
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Hur ska kunderna hitta dig? 

Här gäller det att vara kreativ. Du behöver föra ut att du finns, vad du kan 
hjälpa kunderna med för problem och hur de ska nå dig. Berätta för dem 
du känner att du finns och vad du kan hjälpa till med. Be dina vänner om 
hjälp att föra detta vidare. Använd din Facebooksida och gör ett litet 
inlägg som du ber dina vänner att dela.  

Att ha en hemsida, dit du kan slussa kunderna för mer information och 
möjlighet att kontakta dig, är väldigt avgörande för hur du uppfattas. Är 
du professionell utövare? Ja, då ska du absolut ha en hemsida. Det 
behöver inte alls vara kostsamt. Du kan ladda ner en gratis guide på  
https://www.bodilstrangliden.com. Vi rekommenderar att du använder 
Word Press. Varför detta är bra kan du läsa i guiden. 
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Maillista 
Det är viktigt att du har någon typ av maillista så du kan bygga en 
personlig relation med dina kunder. Gratisvarianter finns hos 
mailchimp.com och mailerlite.com 

Ta betalt 
Ett enkelt sätt att ta betalt i början är via din egen Swish. Öppna ett 
separat konto via din internetbank, dit du för över alla pengar som 
kommer in via förtaget. Ladda hem Izettle go appen och aktivera den. Där 
kan du manuellt skicka kvitto via sms eller mail, när du fått din bealning. 
Det är gratis och ett smidigt sätt när du är ny. Efter ett tag när du har mer 
substans i ditt företag kan du starta ett företagskonto.  

Bokföring  

Bokföringen kan du utföra enkelt med bokio.se som finns i gratisversion. 
Bokio har även en gratis-app som du lätt kan använda för exempelvis 
fysiska kvitton som du bara fotograferar och lägger in i appen - de lägger 
sig i en inkorg som du kan bokföra via din dator vid senare tillfälle. 

Kvitton 
Allt du köper och betalar för ska redovisar med de kvitton eller fakturor du 
erhåller. Likaså ska du i din tur när du erhåller en betalning, skriva ett 
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kvitto eller om du tar betalt förskott, en faktura. I Izettle go appen kan du 
skriva kvitton och i bokio kan du skriva fakturor - helt gratis. 

Marknadsföring och social medier 
Hur ska du marknadsföra dig? Det sämsta du an göra är att kopiera upp 
egna flyers och dela ut, förutsatt att de inte är av professionell standard. 
Ska du arbeta professionellt, krävs att allt runt din person och ditt företag 
håller professionell standard. Det gäller allt ifrån trycksaker, webbsida, din 
lokal och din arbetsuniform/klädsel. 

Att ha en företagssida på Facebook som du kopplar med din hemsida är 
en bra start. Idag har dock Instagram tagit stor plats och om du kan 
producera fina bilder på miljöer, kunder, behandlingar och stilleben, är 
detta en bra kompletterande social marknadsföring. Glöm inte att 
#hashtag ska finnas på dina inlägg för större spridning. Du får ha upp till 
30 hashtags per inlägg. 
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Rättigheter 

Anmärkning 
Om du kommit över denna produkt från någon annan än Bodil 
Strängliden, Vizuelle™, har du en piratkopia. Allt material lyder 
under upphovsrättslagen och ägs av författaren som ensam har 
försäljningsrätten. 

Alla rättigheter förbehållna 
Detta material  får inte reproduceras, överföras i någon form, 
elektronisk, eller mekanisk, inklusive fotokopiering, inspelning eller 
av något informationslagrings- eller hämtningssystem.  

Varning 
Informationen som presenteras i detta material representerar 
författarens syn, på dagen för offentliggörandet. På grund av den 
takt som förhållandena ändras förbehåller författaren sig rätten att 
ändra och uppdatera materialet utifrån de nya villkoren. Håll dig 
därför uppdaterad kring lagar, bestämmelser och nya rön. 
Publikationen är endast avsedd för informationsändamål. Medan 
alla försök har gjorts för att verifiera informationen i denna produkt, 
tar varken författaren eller samarbetspartners/partner något ansvar 
för felaktigheter som har sin grund i förändringar av faktaunderlag.
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