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PFF klar med tilpasset system for internkontroll og personvern 
 

PFF har gjennom lengre tid jobbet med en oppdatering av et system for ivaretakelse av 

næringsdrivende fysioterapeuters behov for INTERNKONTROLL (IK), og PERSONVERN (GDPR). Det er et 

lovpålagt krav at fysioterapeuter har etablert rutiner for ivaretakelse av disse to områdene innen 

praksisene sine, enten dette er en solopraksis eller en gruppepraksis / selskap. 

 

Kravet om et IK-system har eksistert siden begynnelsen av 2000-tallet, mens det ble krav om et system 

for ivaretakelse av personvernet sommeren 2018. 

Fysioterapeuter som ikke imøtekommer disse kravene på en tilfredsstillende måte risikerer kraftige 

sanksjoner/pålegg fra myndighetene og til og med bøter på opptil 4 % av omsetningen dersom det ikke 

finnes rutiner for internkontroll og personvern.  

Fysioterapeuter håndterer hovedsakelig sensitive personopplysninger, og må derfor være ekstra 

påpasselige med å følge de kravene som gjelder på personvern-området. 

 

Siden både personvern og internkontroll er pålagte krav for praksisene, og til dels griper inn i 

hverandre, har PFF valgt å innpasse disse to elementene i et felles system som er tilpasset 

fysioterapeuter. Selv om det er snakk om små bedrifter – i noen tilfeller enkeltpersonforetak – er det 

et betydelig arbeid som må til for å sette i verk et fungerende system som ivaretar alle krav.  

 

PFF kan nå tilby dette systemet der alle rutiner og utarbeidelsen av nødvendige dokumenter er ført 

frem til et nivå der det bare gjenstår nødvendige tilpasninger til det enkelte institutt eller 

enkeltpersonforetak. Dette er et arbeid som har tatt mange dager og timer, tid som du/instituttet kan 

spare ved å kjøpe dette av PFF. 

 

Det ferdige systemet leveres i form av en perm med de fleste opplysningsdokumenter og maler, samt 

plass til arkivering av foretatte kontroller og vedlikeholdsrutiner som skal oppbevares. Videre leveres 

en minnepinne med hele systemet lagt inn, og som kan brukes til nærmere studier av krav og 

prosedyrer, men som også inneholder et arkiv for lagring av de opplysningene som legges inn i 

systemet. PFF anbefaler at begge mulighetene benyttes og oppdateres sideløpende. Ved kontroll vil 

det være mest hensiktsmessig først og fremst å presentere det papirbaserte systemet men med 

supplering av det PC-baserte opplegget. 

 

Låst minnepinne 

Minnepinnen som leveres er låst med Windows BitLocker for at ikke uvedkommende skal få tilgang til 

innholdet når den først er tatt i bruk og det er lagt inn opplysninger på den.  
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For å kunne bruke det PC-baserte systemet må du ha PC med MS Office installert. MAC med Office for 

Mac vil også fungere. I sistnevnte tilfelle vil det evt. være nødvendig å installere et program for å låse 

opp minnepinnen. 

Ved behov vil PFF arrangere gratis oppstartskurs i bruken av systemet i Drammen, det kan også holdes 

kurs lokalt, men da må det beregnes en kursavgift til dekning av reisekostnader og reisetid. 

Systemet kan nå bestilles på e-post: pff@fysioterapi.org. Levering i slutten av februar. 

 

Bestillingen skal inneholde følgende opplysninger: 

• Instituttets navn og adresse (fakturaadresse) dersom systemet skal brukes av en eller flere 

som jobber i gruppepraksis. 

• Navn på hver deltaker som skal bruke systemet. 

 

Dersom minst 1 av brukerne er medlem av PFF gjelder prisen under pkt. 1 med tillegg for brukere. 

 

Prisene er følgende: 

 PRODUKT / KJØPER PRIS INKL. MVA 

1 Nytt system IK og GDPR – inkl. 1 medlem av PFF + tillegg kr.   8 500,- kr. 10 625,- 

2 Nytt system IK og GDPR – inkl. 1 ikke medlem av PFF + tillegg kr. 13 000,- kr  16 250,- 

3 - Tillegg for gruppepraksis for hvert medlem PFF kr.   1 000.- kr.   1 250.- 

4 - Tillegg for gruppepraksis for hvert ikke-medlem Kr.   2 000.- Kr.   2 500.- 

5 VEDLIKEHOLD –Faktureres 1 år etter kjøp, deretter årlig Kr.      300,- Kr.      375,- 

6 Oppdat. av gml. IK-system til nytt IK + GDPR - MPFF kr.   6 000,- kr.   7 500,- 

7 Oppdat. av gml. IK-system til nytt IK + GDPR – ikke medlem Kr.   8 500.- Kr. 10 625.- 

 

For nærmere opplysninger kontakt PFF’s sekretariat, tlf.  32 89 37 19 eller e-post: pff@fysioterapi.org 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Henning Jensen    
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