
Till dig som hämtar ut läkemedel åt någon  
annan eller ger någon annan rätt att hämta ut dina 
läkemedel.

Nytt om fullmakter – apoteksärenden för privatpersoner

Att hämta ut läkemedel 
åt någon annan



Så här påverkar detta dig
Från och med den 1 juni 2020: 

• gäller en fullmakt som längst i fyra år

• behöver du lämna ditt samtycke till registrering av dina  
personuppgifter, oavsett om du är fullmaktsgivare eller 
ombud.  

Giltighetstid
Giltighetstiden för fullmakten räknas från det att du som ombud 
har lämnat ditt samtycke. Om du redan har lämnat samtycke när 
fullmaktshanteringen ändras räknas giltighetstiden från  
den 1 juni 2020.   
 
Samtycke
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) behöver du lämna 
samtycke till registreringen av personuppgifter, både om du är 
fullmaktsgivare och om du är ombud. 

Att ge fullmakt

Du kan ge en annan person rätt att hämta ut dina läkemedel 
åt dig. Det kallas för att ge fullmakt.

Du som ger fullmakten är fullmaktsgivare, 
och du som får fullmakten är ombud  
(fullmaktstagare). 

Den 1 juni 2020 inför vi ny hantering som  
påverkar den fullmakt som behövs för att kunna  
hämta ut någon annans läkemedel på apotek. Syftet med  
förändringen är att öka patientsäkerheten och stärka skyddet 
vid behandling av personuppgifter. 



Du som är ombud behöver lämna ditt samtycke antingen

• inom sju kalenderdagar från nyregistrering av en fullmakt, 
för att den ska börja gälla, eller

• senast den 31 januari 2021 om en fullmakt redan finns  
registrerad när den nya fullmaktshanteringen börjar att gälla, 
annars avslutas fullmakten. 

Här kan du ge fullmakt och lämna samtycke:
• På webbplatsen Lakemedelskollen.ehalsomyndigheten.se

• Genom inloggning på 1177.se via  
länken läkemedelstjänster

• På samtliga apotek 

Mer information
Vill du veta mer om fullmakter? Det hittar du här:  
www.ehalsomyndigheten.se/fullmakter 

Har du frågor? Kontakta E-hälsomyndigheten 
E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se 
Telefon: 0771-766 200
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Information in other languages

For those who collect medicines for someone else or  
authorise another person to collect their medicines:  
You can find information about this in all languages  
  listed below on the Swedish eHealth Agency’s website  
via the link below.

     English/Engelska
     Français/Franska
     Suomi/Finska
Jiddisch/שידִיי     
     Meänkieli/Tornedalsfinska
     Romani čhib arlikane/Romska arli
     Davvisámegiella/Nordsamiska
Arabiska/ةيبرعل     
Persiska/ىسراف     
Dari/ یرد هي     
Pashto/وتښپ     
     Soomaali/Somaliska
     ትግርኛ/Tigrinska

ehalsomyndigheten.se/authorisation


