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Samtycke utlämning av försäljningsstatistik 
E-hälsomyndigheten ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik 
över läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och 
partihandel. Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för statistikuppgifter 
som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som 
kan hänföras till den enskilde enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL). Med enskild avses både fysisk och juridisk person.  

Ett företag som säljer läkemedel i Sverige får ta del av försäljningsvolymer 
avseende de produkter de säljer. De kan även lämna samtycke till att andra 
får ta del av dessa uppgifter. På så sätt kan de som omfattas av samtycket 
beställa och få sådan statistik från E-hälsomyndigheten. 

Sekretess gäller normalt inte mot den enskilde själv. Detta innebär att 
sekretess inte kan åberopas som skäl för att inte lämna ut en uppgift till den 
enskilde som uppgiften berör. Då sekretess inte gäller mot den enskilde 
själv kan denne helt eller delvis efterge den. För att E-hälsomyndigheten ska 
kunna lämna ut uppgifter om ett företags ekonomiska förhållanden krävs att 
företaget lämnar samtycke till detta. Samtycket att efterge sekretess kan 
vara generellt, dvs. gälla alla företagets uppgifter som får lämnas ut till alla 
som vill få del av uppgifterna, men också avse en specifik uppgift som får 
lämnas ut till en viss mottagare/adressat. Samtycket är frivilligt och kan 
återkallas när som helst.    

Ett läkemedelsföretag kan lämna sitt samtycke till att företagets uppgifter 
som skyddas av sekretess lämnas ut till någon annan. Genom att 
underteckna denna handling samtycker företaget till att sekretess för 
företagets uppgifter upphävs och att uppgifterna lämnas ut. 

E-hälsomyndighetens första tekniska lösning, för att delvis automatisera 
utlämnande av uppgifter, bygger på att samtycket lämnats för företagets 
samtliga produkter och således är ett generellt samtycke. Det går att 
specificera vilka mottagare som får ta del av uppgifterna. 

Samtycke kan lämnas genom att fylla i nedanstående blankett, skriva ut för 
underskrift och antingen skanna in och skicka till 
registrator@ehalsomyndigheten.se eller posta till  
E-hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar. 
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1. Företagets namn och organisationsnummer:

Företagsnamn: ___________________________________

organisationsnummer: ___________________________________

Namn och organisationsnummer på företaget som lämnar samtycket.1)

2. Momsregistreringsnummer:

______________________________

Momsregistreringsnummer för företaget som lämnar samtycket.

3. Kontaktuppgifter:

e-post: ___________________________________

telefon: ___________________________________

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor kring samtycket. 

4. Mottagare:

Samtliga Specificerat (se bilaga) 

De mottagare företaget vill lämna ut läkemedelsförsäljningsdata till. 2) 

5. Fr.o.m. datum (ÅÅMM): 

___________________________________________ 

Det datum (år och månad) från och med man önskar att 

samtycket ska gälla.

6. T.o.m. datum (ÅÅMM):

Det datum (år och månad) till och med man önskar att samtycket ska gälla. 
Maxlängd på samtycke är 2 år. 



3/3 

Samtycke till att efterge sekretessen i 24 kap. 8 § 
offentlighets- och sekretesslagen 

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att 
E-hälsomyndigheten får lämna ut våra försäljningsuppgifter till
de mottagare och på det sätt som anges ovan.

Ort och datum 

Firmatecknares underskrift 

Namnförtydligande 

1) Samtycke lämnas i första hand av parallelldistributör eller lokal
representant. Finns ingen sådan lämnas det av annan innehavare av
försäljningstillstånd (t.ex. MAH, Marketing Authorisation Holder). Samtycket
gäller för de produkter som kopplas till företaget i LiiV (VARA).

2) Vid samtycke till samtliga mottagare kan företagets försäljningsstatistik
lämnas ut till alla mottagare som begär ut statistik.

Vid ett specificerat samtycke bifogas en lista med de mottagare företaget
önskar dela sin försäljningsstatistik med. Bifogad lista med godkända
mottagare ska anges med namn och organisationsnummer. Det är
företagets ansvar att hålla listan uppdaterad. När man vill göra ändringar i
listan för mottagare behöver nytt samtycke lämnas.
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