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LiiV (Leverantörernas information i VARA) är ett produkt- och artikelregister som förvaltas av
E-hälsomyndigheten och som ligger till grund för den läkemedelsinformation som används vid
receptförskrivning, receptexpedition med mera. E-hälsomyndigheten ansvarar för utveckling, drift och
underhåll av LiiV. Varje organisation som uppdaterar och underhåller uppgifter i LiiV ansvarar dock för
sin respektive information.
Läs mer på: www.ehalsomyndigheten.se/tjanster
Denna blankett används vid ansökan om
användarkonto med rollen Behörighetsadministratör
i LiiV.
Ansökan ska göras av behörig person vid behörigt
företag. Med behörigt företag avses innehavare av
godkännande för försäljning av läkemedel eller
deras ombud i Sverige, apotek med registrerade
lagerberedningar eller annat produkt/artikelansvarigt
företag.

När ansökan skickats in gör E-hälsomyndigheten en
kontroll av behörighet hos angivet företag.
Du bekräftar i och med denna ansökan att du är
behörig att företräda angivet företag som
Behörighetsadministratör i LiiV. Därmed har du
behörighet att hantera det angivna företagets
produkter och artiklar i LiiV, samt att ge behörighet
åt andra att göra detsamma.

Blanketten skickas med e-post till:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Användaruppgifter

(Obligatoriska fält är markerade med *)

Förnamn*

Efternamn*

Företagsnamn*

VAT-nummer*

E-postadress för information om användarkonto*

E-postadress för avisering om uppdateringar på företagets produkter

Telefonnummer*

Kontaktperson för E-hälsomyndigheten för frågor om ditt företags produkter*
JA

Kommentar

Blanketten skickas med e-post till: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

NEJ
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Information om behandlingen av dina personuppgifter
Om E-hälsomyndigheten

Dina rättigheter

E-hälsomyndigheten ska genom att samordna
utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre
vård, omsorg och hälsa. Vår verksamhet är inriktad
på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd
till yrkesverksamma och beslutsfattare.

E-hälsomyndigheten är ansvarig för den behandling
vi utför med dina personuppgifter. Du har rätt att få
information om de personuppgifter som
E-hälsomyndigheten behandlar om dig och att få
felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Du kan
också, under vissa förutsättningar, ha rätt att få dina
uppgifter raderade samt rätt att begränsa eller
invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Vad används dina uppgifter till?
De uppgifter som angivits på denna blankett
används för att skapa ett användarkonto med rollen
Behörighetsadministratör i LiiV vilket möjliggör
administration av ditt företags uppgifter om
läkemedel i systemet. Användarkontot ger även
behörighet att skapa användarkonton åt kollegor på
samma företag samt till konsulter som har uppdrag
att administrera företagets uppgifter i LiiV.
Uppgifterna används även av E-hälsomyndigheten
för att hitta kontaktuppgifter vid frågor om ditt
företags uppgifter i LiiV.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina
personuppgifter är att det är nödvändigt för att
kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som
ett led i vår myndighetsutövning samt för att fullgöra
en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter lagras av
E-hälsomyndigheten?
E-hälsomyndigheten lagrar de uppgifter som
angivits på denna anmälan så länge som kontot
används. När kontot avslutas raderas alla
personuppgifter.
Uppgifterna kommer att vara åtkomliga för behöriga
på E-hälsomyndigheten samt
Behörighetsadministratörer som läggs upp på
samma företag som anmälan avser. Om
användarkontot kopplas till ett konsultföretag blir
uppgifterna tillgängliga för alla
Behörighetsadministratörer i LiiV.
Uppgifterna som registreras i LiiV blir allmänna
handlingar som kan komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen.

Blanketten skickas med e-post till: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

För att få information om vilka uppgifter
myndigheten har om dig kan du begära ett
registerutdrag.
Du kan ha rätt till skadestånd vid lagstridig hantering
av dina personuppgifter och du har rätt att skicka
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare
Datainspektionen) om du anser att
E-hälsomyndigheten har behandlat dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Vill du ha mer information om hur vi behandlar dina
personuppgifter kan du kontakta
E-hälsomyndighetens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller
skicka dina frågor till E-hälsomyndigheten, Box 913,
391 29 Kalmar.
Du når oss också via e-post:
registrator@ehalsomyndigheten.se eller på telefon:
0771-76 62 00 helgfri vardag mellan klockan 08 och
18.

