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Till dig som vill dölja receptinformation  
Hälso- och sjukvårdspersonal får aldrig ta del av din läkemedelslista utan ditt 
samtycke, förutom om du befinner dig i en nödsituation. Om du vill dölja 
receptinformation har du rätt att begära att E-hälsomyndigheten spärrar en 
uppgift i Nationella läkemedelslistan. Då måste du själv berätta om dina 
läkemedel för vårdpersonalen så att de kan ge dig en bra och säker vård. 

Vad händer om du döljer receptet? 
Informationen i din läkemedelslista hämtas från registret Nationella 
läkemedelslistan. Om du döljer ett recept döljs det för all vårdpersonal som 
använder ett system som är anslutet till Nationella läkemedelslistan. Det kan 
innebära risker för dig nästa gång du behöver vård. 

Ett recept i din läkemedelslista innehåller information om din 
läkemedelsbehandling. Att dölja läkemedelsinformation kan innebära risker 
för dig som patient. Din läkare får exempelvis sämre möjlighet att säkerställa 
att du får läkemedel som inte motverkar eller reagerar negativt med 
varandra. 

Även om du döljer ett recept i din läkemedelslista kan uppgifter i receptet 
vara tillgängliga för vårdpersonal i din patientjournal. Det beror på att 
uppgifterna omfattas av olika lagar beroende på om de ligger i 
läkemedelslistan eller journalen. Du behöver dölja informationen både i din 
läkemedelslista och i din patientjournal för att vårdpersonal inte ska komma 
åt den. Vänd dig till din läkare eller mottagning för att ta reda på hur det 
fungerar där du söker vård. Om ditt recept förnyas behöver du be 
E-hälsomyndigheten att spärra det nya receptet. 

Apotekspersonal kan fortfarande se receptet 
När du hämtar ut ditt läkemedel måste apotekspersonalen titta på receptet 
för att kunna ge dig rätt läkemedel. Därför kan du bara dölja hela receptet för 
vårdpersonal, och inte apotekspersonal.  

Det finns en ny uppgift i Nationella läkemedelslistan som heter 
behandlingsorsak. En behandlingsorsak är det medicinska skälet för din 
läkemedelsbehandling. Informationen vänder sig i första hand till hälso- och 
sjukvårdspersonal och apotekspersonal. Ibland kan behandlingsorsak 
upplevas som en känslig uppgift. För att apotekspersonal ska få se denna 
uppgift i samband med att du ska hämta ut dina läkemedel behöver du ge 
ditt samtycke. Apotekspersonalen kan behöva se behandlingsorsaken för att 
bedöma om det till exempel är rätt dosering på receptet. Du kan dölja 
behandlingsorsaken för apotekspersonal på ett recept.  
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Dölja uttag på pappersrecept 
Du kan också dölja dina uttag på pappersrecept så att vårdpersonalen inte 
kan se dem i sina system. Det går bra att dölja uttag på pappersrecept redan 
innan du har hämtat ut läkemedlet men det går också bra att göra efter att du 
hämtat ut ditt läkemedel. Tänk på att alla uttag som gjorts på pappersrecept 
kommer döljas.  

När du hämtar ut läkemedel med ett pappersrecept registreras uttaget i 
Nationella läkemedelslistan, men döljer du dina pappersrecept kan inte 
vårdpersonal se vad du har hämtat ut. Det gäller både de uttag du redan har 
gjort och de uttag du gör i framtiden. 

Riskfyllt att dölja receptinformation 
Att dölja information om dina recept och uttag kan innebära risker för dig som 
patient. Den som skriver ut recept åt dig, ger dig vård och råd om 
användning av läkemedel behöver veta vilka läkemedel du tar och varför, för 
att din behandling ska bli så säker som möjligt. Om de inte får en fullständig 
bild ökar till exempel risken att du får ett recept på ett läkemedel som 
fungerar dåligt ihop med dina andra läkemedel. 

 

 
 
  

 ! 
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Så gör du med blanketten  
På blanketten på sidan 4 anger du vilka uppgifter i Nationella 
läkemedelslistan du vill att E-hälsomyndigheten ska dölja. 

1. Fyll i information om receptet  
Fyll i vilket läkemedel eller vilken förbrukningsartikel som receptet gäller. Det 
ser du på dina läkemedelsförpackningar eller på utskriften Aktuella recept 
som du kan be om på ett apotek. Om du vill dölja ett recept med läkemedel 
behöver du fylla i läkemedlets namn och styrka. Du kan dölja recept och 
uttag på receptet genom att fylla i tabellen. Du kan också kryssa i att du vill 
dölja information om uttag på pappersrecept. 

2. Skriv under blanketten 

3. Skicka blanketten till E-hälsomyndigheten 
Skicka blanketten via post till: 
E-hälsomyndigheten 
Att: Registrator  
Box 913  
391 29 Kalmar 

4. Ta emot en bekräftelse 
När E-hälsomyndigheten har tagit emot blanketten behandlas din begäran. 
Därefter får du en bekräftelse på att dina uppgifter är spärrade till din 
folkbokföringsadress. 
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Blankett för att dölja receptinformation  

Vilka uppgifter vill du att E-hälsomyndigheten ska dölja?  
Om du vill dölja ett recept och dess 
uttag kryssar du i rutan för Ja. Om du 
vill dölja behandlingsorsaken på ett  
recept kryssar du i rutan för Ja. 

Du kan välja att enbart dölja receptet och uttag, eller dölja 
behandlingsorsak eller dölja båda. Observera att 
E-hälsomyndigheten inte kan behandla din begäran om 
blanketten är ofullständigt ifylld. 

 Jag vill att E-hälsomyndigheten döljer informationen om alla mina uttag som gjorts på pappersrecept. 

Skriv under blanketten  
Undertecknad ger härmed E-hälsomyndigheten i uppdrag att dölja ovanstående uppgifter. 

För- och efternamn Personnummer (12 siffror) Telefonnummer 

   

Namnteckning Ort och datum 

  

Förskriven medicin eller 
förbrukningsartikel 
Verksam substans 

Utfärdat av 
(förskrivarens namn) 

Recept 
giltigt till 
och med 

Dölj recept 
och uttag 

Dölj 
behand-
lingsorsak 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 

    Ja  Ja 
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Om E-hälsomyndighetens behandling av 
personuppgifter  
Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU: s dataskyddsförordning 
ge information om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter när du 
vill spärra dina uppgifter i Nationella läkemedelslistan från direktåtkomst och vilka 
rättigheter du har.  

Hos E-hälsomyndigheten, inom vården och vid apotek är det bara behöriga 
användare som får ta del av dina personuppgifter. Den personal som hanterar 
dina uppgifter har goda kunskaper om de sekretessbestämmelser som gäller och 
omfattas av regler för att säkerställa att uppgifterna inte röjs. Behörigheten att ta 
del av dina uppgifter är begränsad till vad som behövs för att en användare ska 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. E-hälsomyndigheten anlitar också externa 
teknikleverantörer för att tillhandahålla register och databaser som innehåller dina 
personuppgifter. E-hälsomyndigheten säkerställer då att dessa leverantörer vidtar 
tillräckliga skyddsåtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt 
och att dess personal omfattas av tystnadsplikt.  

Dina rättigheter  
E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som vi gör i den Nationella läkemedelslistan, enligt lagen 
(2018:1212) om nationell läkemedelslista och EU:s dataskyddsförordning. De 
uppgifter du lämnar om dig på sida fyra i denna blankett behöver vi för att på din 
anmodan kunna spärra dina uppgifter i nationella läkemedelslistan från 
direktåtkomst. Nu nämnda behandling är nödvändig för att fullgöra den rättsliga 
förpliktelse som E-hälsomyndigheten har och är också nödvändig för att utföra 
uppgifter av allmänt intresse. Uppgifterna sparas inte under en längre tid än vad 
som är tillåtet enligt tillämplig lag.  

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör 
detta genom denna information, annan information på vår hemsida och genom att 
svara på frågor från dig. Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag utskrivet 
om du vill veta vilken information vi har om dig. Vi kommer på din begäran eller på 
eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa 
behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av 
dina uppgifter. Du kan när som helst häva spärren av dina uppgifter i Nationella 
läkemedelslistan.  

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten 
(www.integritetsskyddsmyndigheten.se). Du kan också vända dig till 
tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar. Vidare har du rätt till 
skadestånd vid lagstridig hantering av dina personuppgifter. 
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Kontakta E-hälsomyndigheten  
Har du frågor om E-hälsomyndighetens behandling av dina personuppgifter kan 
du alltid kontakta oss.  

E-post: dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller 
registrator@ehalsomyndigheten.se  

Telefon: 0771-766 200 


	Till dig som vill dölja receptinformation
	Vad händer om du döljer receptet?
	Apotekspersonal kan fortfarande se receptet
	Dölja uttag på pappersrecept
	Riskfyllt att dölja receptinformation
	Så gör du med blanketten
	1. Fyll i information om receptet
	2. Skriv under blanketten
	3. Skicka blanketten till E-hälsomyndigheten
	4. Ta emot en bekräftelse


	Blankett för att dölja receptinformation
	Vilka uppgifter vill du att E-hälsomyndigheten ska dölja?
	Skriv under blanketten

	Om E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter
	Dina rättigheter
	Kontakta E-hälsomyndigheten


