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Om fullmakt för apoteksärenden – privatpersoner 

Låt någon annan hämta ut dina läkemedel 

 

Vill du ge någon rätt att hämta ut dina läkemedel? Eller ska du hämta ut 

läkemedel åt någon annan? Då behöver du veta mer om hur en fullmakt 

för apoteksärenden fungerar.  

För att någon annan ska kunna hämta ut dina läkemedel kan du registrera 

en fullmakt för apoteksärenden. Du som ger fullmakten är fullmaktsgivare 

medan du som får fullmakten är ombud (fullmaktstagare).  

Giltighetstiden är högst fyra år  

En fullmakt för apoteksärenden gäller som längst i fyra år. Därefter måste du 

som är fullmaktsgivare ge ombudet en ny fullmakt.  

Fullmakten gäller när fullmaktsgivare och ombud lämnat sitt 
samtycke  

Alla fullmakter läggs in i E-hälsomyndighetens digitala register. I registret kan 

apotekspersonalen kontrollera att det finns en giltig fullmakt innan de lämnar 

ut läkemedel till ombudet.  

En fullmakt mellan privatpersoner kan registreras på olika sätt. 

Registreringen kan du göra digitalt i Läkemedelskollen eller via ett e-

handelsapotek. Den kan också registreras via en blankett som du lämnar in 

på ett fysiskt apotek.  
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Fullmakten gäller när båda har lämnat sitt samtycke  

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste både du som är 

fullmaktsgivare och du som är ombud lämna samtycke till behandling av 

personuppgifter. Fullmakten börjar gälla så fort fullmaktsgivare och ombud 

gett sina samtycken.  

När du som fullmaktsgivare registrerar fullmakten digitalt samtycker du 

samtidigt till att E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter. 

Ombudet ska lämna samtycke inom sju dagar 

Du som är ombud behöver lämna ditt samtycke inom sju kalenderdagar från 

det att fullmaktsgivaren har gett dig fullmakt. Det innebär att om fullmakten 

registreras på en måndag, behöver du som är ombud samtycka senast 

kommande söndag. Det gäller alla nya fullmakter, även de som ersätter en 

tidigare fullmakt.  

Som ombud loggar du in med e-legitimation och lämnar du ditt samtycke i 

Läkemedelskollen, på 1177.se eller på e-handelsapotek. Du kan även 

besöka ett apotek för att lämna ditt samtycke på plats. Tag då med din 

legitimation.  

Fullmakt på blankett ska undertecknas av båda  

När fullmakten registreras via blankett samtycker både fullmaktsgivaren och 

ombudet till E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter genom att 

skriva under blanketten. Det innebär att bådas samtycken lagras så fort 

apotekspersonalen registrerar fullmakten. Fullmakten kan då användas 

direkt.  

Vårdnadshavare kan lämna fullmakt  

För den som är under 18 år använder du som är vårdnadshavare en blankett 

för att lämna fullmakt för apoteksärenden. Blanketten finns på E-

hälsomyndighetens webbplats och ska lämnas till apoteket som registrerar 

fullmakten.  

Här kan du ge fullmakt och lämna samtycke:  

• På webbplatsen lakemedelskollen.ehalsomyndigheten.se.  

• Genom att logga in på 1177.se och välja länken läkemedelstjänster.  

• På samtliga apotek och e-handelsapotek.  
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Mer information  

Vill du veta mer om fullmakter? Gå in på 

www.ehalsomyndigheten.se/fullmakter  

Har du frågor?  

Kontakta E-hälsomyndigheten  

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se  

Telefon: 0771-766 200 

http://www.ehalsomyndigheten.se/fullmakter
mailto:registrator@ehalsomyndigheten.se

