Information om hantering av personuppgifter i
högkostnadsdatabasen
Om högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd är en förmån som regleras i lag och innebär att kostnader
för läkemedel reduceras för förmånsberättigad person med recept utfärdade i
Sverige. Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige.
Personer från EES-området och Schweiz har under vissa omständigheter rätt
till högkostnadsskydd när de vistas i Sverige. Även personer som i annat fall
har anställning i Sverige, men inte är bosatt här, har rätt till de flesta delarna
av högkostnadsskyddet.
Dina kostnader för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en
tolvmånadersperiod. Om högkostnadstaket nås får du frikort för resten av
perioden. Högkostnadsskyddet gäller främst receptbelagda läkemedel och
vissa så kallade förbrukningsartiklar, till exempel hjälpmedel för
stomiopererade. En del receptfria läkemedel kan också ingå i skyddet om de
behövs för behandling av kroniska sjukdomar. Läkemedel och varor som
ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Det gäller
även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd. Preventivmedel är gratis för personer under 21 år.
E-hälsomyndigheten ansvarar för registrering och lagring av personuppgifter.
Uppgifterna lagras i högkostnadsdatabasen. Där sparas dina
läkemedelskostnader och vilken nivå du uppnått i högkostnadsskyddet.
Behandling av dina personuppgifter i högkostnadsdatabasen
De uppgifter som lagras om dig i högkostnadsdatabasen är personnummer,
startdatum för högkostnadsperioden, egenavgift samt total kostnad för
inköpet (enbart summan, inga uppgifter om medicin eller förskrivare),
inköpsdatum och inköpsställe. Uppgifterna är tillgängliga på samtliga apotek.
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Lagringstid och bevarande
För förmånsberättigade köp gjorda före 1 maj 2021 sparas uppgifterna i 15
månader efter högkostnadsperiodens slutdatum. För förmånsberättigade köp
gjorda efter 1 maj 2021 sparas uppgifterna 60 månader (5 år) från
inköpsdatumet.
Ändamålet med och rättslig grund för behandlingen
Ändamålet med behandling av dina personuppgifter är att du och
apotekspersonal vid expediering av recept ska kunna få aktuell och korrekt
kostnadsinformation om dina läkemedelskostnader samt information om
vilken nivå som uppnåtts i högkostnadsskyddet. 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
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av allmänt intresse och regleras särskilt i lagen om nationell läkemedelslista.
Registrering i Nationella läkemedelslistan och högkostnadsdatabasen är inte
frivillig och behandling av dina personuppgifter är tillåten för de ändamål som
anges i lagen.

Säkerhet och sekretess
De personuppgifter som finns i E-hälsomyndighetens register omfattas som
huvudregel av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppgifterna får dock lämnas ut till apotek och vissa myndigheter när de
behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Dessa fall är reglerade i
lag. 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 och apoteken får endast behöriga användare
ta del av dina uppgifter när det behövs för att de ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter. All personal som hanterar dina personuppgifter lyder under
tystnadsplikt.
E-hälsomyndigheten anlitar också externa teknikleverantörer för att
tillhandahålla register och databaser som behandlar dina personuppgifter. Ehälsomyndigheten säkerställer då att dessa leverantörer vidtar tillräckliga
skyddsåtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Nationella läkemedelslistan, vilket är den lag som är tillämplig på
behandlingen, innehåller endast i förväg preciserade och till antalet
begränsade kategorier av uppgifter. Som sökbegrepp i registret får din,
förskrivares och ombuds identitet användas som sökbegrepp endast för i
lagen specificerade ändamål.
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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
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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
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Telefon: 0771-766 200
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