Passar dina
mediciner ihop?
Om du har läkemedel på recept kan du be 
farmaceuten på apoteket att gå igenom dem
med hjälp av Elektroniskt expertstöd – EES.

Elektroniskt expertstöd (EES) hjälper farmaceuten
så att du får bäst nytta av dina läkemedel. EES under
lättar för farmaceuten att upptäcka om det kan
behövas någon justering av din medicinering.

Så här kan Elektroniskt expertstöd hjälpa dig
När du hämtar ut läkemedel på recept kan farmaceuten
använda sig av EES för att ta reda på om du redan har en
bra medicinering, eller om något behöver göras för att
förbättra den. Till exempel kan EES upptäcka om du har:
• Flera läkemedel med samma verkan
• Läkemedel som krockar med varandra
• Läkemedel som är olämpliga på grund av din ålder
• För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre)

Elektroniskt expertstöd
tar hänsyn till alla dina recept
Syftet med EES är att förbättra din läkemedelsanvändning
så att du får så stor nytta som möjligt av din behandling.
Farmaceuten gör alltid en professionell bedömning för att
säkerställa att det går bra att expediera det/de läkemedel du
vill hämta ut. EES hjälper farmaceuten att få en samlad bild
av alla dina aktuella läkemedel, det vill säga även sådana du
har hämtat ut vid andra tillfällen. Får du ett nytt läkemedel på
recept är det därför bra att du ber om att EES används igen.

Vad behöver du göra?
Du kan själv be om en genomgång med EES när du hämtar
ut dina läkemedel, men det kan också vara farmaceuten som
föreslår att EES ska användas. En förutsättning är att dina
recept är sparade elektroniskt.
För att EES ska kunna användas behöver du lämna ditt
samtycke till att dina receptuppgifter används i EES. Det går
bra att lämna muntligt samtycke i samband med till exempel
receptexpedition. Samtycket lagras i ett särskilt samtyckes
register hos eHälsomyndigheten och gäller för alla apotek.
Ditt samtycke lagras tillsvidare, men du kan återkalla det när
som helst på valfritt apotek. Om någon annan brukar hämta
dina läkemedel på apoteket kan du lämna skriftligt samtycke
till EES genom att fylla i sista sidan på denna broschyr.

Jag har läst och tagit del av informationen om EES i denna broschyr. Jag önskar härmed
lämna mitt samtycke till att EES används och att mina personuppgifter behandlas i samband med expedition av mina recept.

Namn textat

Personnummer

Ort och datum
Underskrift
Nedanstående ska fyllas i av den person som lämnar det skriftliga samtycket på apotek.
Denna person ska kunna legitimera sig.
Jag intygar härmed att ovanstående person önskar lämna sitt samtycke till EES.

Namn textat

Personnummer

Ort och datum
Underskrift
När apoteket använder EES sparas ditt namn, personnummer och receptinformation
som använts i genomgången inklusive det som EES eventuellt upptäcker. Detta görs för att
åstadkomma en säkrare läkemedelsanvändning. Uppgifterna sparas hos eHälsomyndigheten
och tas bort när det aktuella receptet inte längre lagras elektroniskt. Både hos eHälso
myndigheten och på apoteken är det bara behöriga personer som får ta del av dina
personuppgifter och de får bara göra det när det behövs i arbetet. eHälsomyndighetens
rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för
att fullgöra en rättslig förpliktelse och för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Du kan
när som helst återkalla ditt samtycke på fysiska apotek eller på e-handelsapotek. Samtycket
gäller på samtliga apotek tills du återkallar ditt samtycke. Du har också rätt att få ett
registerutdrag utskrivet, rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter, radering
av dina personuppgifter (dock under förutsättning att det finns gällande gallringsbeslut)
samt i förekommande fall begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig själv eller
att invända mot behandling. Vidare har du rätt att skicka klagomål till Datainspektionen.
eHälsomyndigheten ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter enligt dataskydds
förordningen (GDPR). För ytterligare information se www.ehalsomyndigheten.se. Om
du har frågor om EES eller vår personuppgiftsbehandling, kontakta eHälsomyndighetens
dataskyddsombud på dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se, alternativt skicka dina
frågor via e-post till registrator@ehalsomyndigheten.se eller ring på telefon 010-458 62 00,
där du ber att få prata med EES-gruppen.
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Skriftligt samtycke till E
 lektroniskt expertstöd

