
 

 

Dokumentnamn: Blankett - visa receptinformation med behandlingsorsak.docx 1/4 

 

S
ep

te
m

b
er

 2
02

1 
©

 E
-H

äl
so

m
yn

d
ig

h
et

en
 

Till dig som vill visa receptinformation  

Har du en dold uppgift bland din receptinformation som finns i registret 

Nationella läkemedelslistan? Du kan be E-hälsomyndigheten att häva 

spärren, så att uppgiften kan visas för behörig hälso- och 

sjukvårdspersonal samt apotekspersonal, som får ditt samtycke till att 

se information om dina recept och uttag.  

Så gör du med blanketten  

På blanketten på sidan 2 anger du vilka tidigare dolda uppgifter du vill att 

behörig hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna se med ditt samtycke.  

 

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 Mina sparade 

recept som du kan be om på ett apotek. Du kan också kryssa i att du vill visa 

information om uttag på pappersrecept, om du tidigare har dolt den 

informationen. 

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. Hämta ut ett brev från E-hälsomyndigheten  

När E-hälsomyndigheten har tagit emot blanketten får du ett rekommenderat 

brev från oss. Brevet hämtar du ut hos ditt närmaste postombud. Tänk på att 

ta med din legitimation. Brevet innehåller en personlig kod och ett 

ärendenummer. 

5. Ring E-hälsomyndigheten 

Ring till oss på telefonnummer 0771–766 200 och uppge den personliga kod 

som du fick i brevet hos ditt postombud. Då häver E-hälsomyndigheten 

spärren. 

1. Fyll i information om receptet  

Fyll i vilket läkemedel eller vilken förbrukningsartikel som receptet gäller. 

Namnet ser du på dina förpackningar eller på en utskrift över aktuella 

recept som du kan be om på ett apotek. Du kan också kryssa i att du vill 

visa information om uttag på pappersrecept, om du tidigare har dolt den 

informationen, samt välja att visa behandlingsorsak för apotekspersonal.  

 2. Skriv under blanketten 

3. Skicka blanketten till E-hälsomyndigheten 

Skicka blanketten via post till: 

E-hälsomyndigheten 

Att: Registrator  

Box 913  

391 29 Kalmar 

5. Ring E-hälsomyndigheten 

Ring till oss på telefonnummer 0771–766 200 och uppge den personliga 

kod som du fick i brevet hos ditt postombud. Då häver 

E-hälsomyndigheten spärren. 

4. Hämta ut ett brev från E-hälsomyndigheten 

När E-hälsomyndigheten har tagit emot blanketten får du ett 

rekommenderat brev från oss. Brevet hämtar du ut hos ditt närmaste 

postombud. Tänk på att ta med din legitimation. Brevet innehåller en 

personlig kod och ett ärendenummer. 
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Blankett för att visa receptinformation  

Vilka uppgifter vill du att E-hälsomyndigheten ska visa? 

Om du vill visa ett recept och dess uttag  
kryssar du i rutan för Ja. Om du vill visa  
behandlingsorsaken på ett recept kryssar  
du i rutan för Ja. 

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

 Jag vill att E-hälsomyndigheten visar tidigare dold information om mina uttag som gjorts på pappersrecept. 

Skriv under blanketten  

Undertecknad ger härmed E-hälsomyndigheten i uppdrag att häva spärren i 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 

Visa 
recept 
och uttag 

Visa 
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 


