
 

 

Dokumentnamn: Personuppgiftsbehandling dos 2.0.docx 1/3 

 

Ju
n

i 2
01

4 
©

 e
H

äl
so

m
yn

d
ig

h
et

en
 

Information om behandling av personuppgifter när du är 

dospatient  

Om dosförpackade läkemedel  

När behörig vårdpersonal registrerar ditt samtycke till att få dina läkemedel 

dosförpackade, så kallat dossamtycke, lagras samtycket i Nationella 

läkemedelslistan. Samtycket innebär också att information om leveransen av 

dina dospåsar lagras i registret för sortiment- och leveransinformation (SOL).  

 

Behandling av dina personuppgifter 

De uppgifter som lagras i Nationella läkemedelslistan är personnummer, 

namn, postnummer, folkbokföringsort, dossamtycke, förskriven vara, styrka, 

läkemedelsform, mängd, dosering, aktiv substans, administreringssätt, 

läkemedelsbehandlingens längd, behandlingsändamål, samtycke, 

information om förskrivaren samt expeditioner, expedierande apotek och 

farmaceut samt händelser på receptet, såsom uppdateringar, korrigeringar, 

spärrar och. Även uppgifter om kostnad eller kostnadsfrihet, 

kostnadsreducering enligt högkostnadsskyddet och eventuella fullmakter. 

De uppgifter som lagras i SOL är personnummer, namn, adress, ansvarig 

person inom vården, dosapotek, leveransdagar och leveransställe. 

Administrativa uppgifter såsom datum och registrerande enhet lagras också. 

Om dossamtycket återkallas sparas datum för avslut, ansvarig person för 

avslut och dosapoteksid i administrativt syfte. 

 

Lagringstid och bevarande 

Dina recept och alla händelser på receptet i nationella läkemedelslistan 

sparas i upp till 5 år efter registrering av receptet. I SOL sparas uppgifterna i 

2 år efter avslut som dospatient. 

 

Hur samtycke kan lämnas och återkallas  

Ett dossamtycke innebär att behörig hälso- och sjukvårdspersonal och 

apotekspersonal får ta del av all information om dina lagrade recept i 

Nationella läkemedelslistan. De får även se vilken dosproducent som 

ansvarar för produktion och leverans av dina dospåsar. Samtycket gäller tills 

vidare och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke via behörig 

vårdpersonal. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av 

behandlingen innan samtycket återkallades.  
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Ändamålet med och rättslig grund för behandlingen  

Av lagen om nationell läkemedelslista framgår att uppgifterna i registret får 

användas inom ramen för ändamålen att hälso- och sjukvården och 

apoteken ska kunna förskriva, hantera, expediera, producera och leverera 

dina dosförpackade läkemedel till valt leveransställe. E-hälsomyndighetens 

rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är 

nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för att utföra en uppgift 

av allmänt intresse och regleras särskilt i lagen om nationell läkemedelslista.  

Registrering i Nationella läkemedelslistan är inte frivillig och behandling av 

dina personuppgifter är tillåten för de ändamål som anges i lagen. 

 

Säkerhet och sekretess samt mottagare av uppgifterna 

De uppgifter som finns i E-hälsomyndighetens register omfattas som 

huvudregel av sekretess, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 Uppgifterna får lämnas ut 

elektroniskt och vissa yrkeskategorier får ha direktåtkomst till uppgifterna. 

Det finns också lagar som reglerar sekretessen för uppgifterna hos 

mottagarna.  

Både hos E-hälsomyndigheten, vårdgivare och apotek får endast behöriga 

användare ta del av dina personuppgifter när det behövs för att de ska kunna 

fullgöra sina arbetsuppgifter. De som hanterar uppgifterna är införstådda 

med den sekretess som gäller för dina uppgifter. E-hälsomyndigheten anlitar 

också externa teknikleverantörer för att tillhandahålla register och databaser 

som behandlar dina personuppgifter. E-hälsomyndigheten säkerställer då att 

dessa leverantörer vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att hantera dina 

personuppgifter på ett säkert sätt.  

 

Nationella läkemedelslistan innehåller endast i förväg preciserade och till 

antalet begränsade kategorier av uppgifter. Som sökbegrepp i registret får 

patientens, förskrivarens och ombudets identitet användas som sökbegrepp 

endast för i lagen specificerade ändamål. Ordinationsorsak får inte användas 

som sökbegrepp. 
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Dina rättigheter  

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling 

myndigheten utför med dina personuppgifter enligt lag om nationell 

läkemedelslista och EU:s dataskyddsförordning.  

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från E-hälsomyndigheten om 

användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få en 

kopia på denna information. 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 behandling av dina uppgifter. 

Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett 

maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna 

överförda till en tredje part som du anvisar. 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till en 

tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar. Om behandlingen har skett i strid 

med gällande lagar kan du ha rätt till skadestånd.  

E-hälsomyndigheten har ett utsett dataskyddsombud, se kontaktuppgifter 

nedan. 

 

Kontaktuppgifter  

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss:  

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se eller 

dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se  

Adress: Box 913, 391 29 Kalmar  

Södra Långgatan 60, Kalmar  

Sankt Eriksgatan 117, Stockholm  

Telefon: 0771-766 200. 

mailto:dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se

