
Samtycke till behandling av och tillgång till personuppgifter i samband med 
dosdispensering av läkemedel 
 
Registrering i eHälsomyndighetens register 
eHälsomyndigheten (”EHM”) ansvarar för ett antal register som knyter samman 
vården, apoteken och individen. Registren syftar till att säkerställa 
informationsutbyte mellan vård och apotek vad avser förskrivna läkemedel. 
Registren är en förutsättning för att apoteken skall kunna expediera samtliga 
förskrivna läkemedel.  
 
För hantering av dospatienter finns två särskilda register, Nationella 
dosregistret och Sortiments- och leveransregistret.  
 
All information om en dospatients recept finns i ett nationellt register 
(”Nationella dosregistret”). Detta register utgör en del av receptdepån, där alla 
recept lagras. Följande uppgifter registreras i det Nationella dosregistret:  
Namn 
Personnummer,  
Förskrivare och  
Aktuella läkemedel. 
 
Därutöver för EHM ett Nationellt Sortiment- och leveransregister för dos (”SOL-
registret”), som möjliggör en effektiv hantering av sortiment- och 
leveransinformation för dospatienter. 
Uppgifterna som lagras i SOL-registret är  

- Namn 
- Personnummer,  
- Adress- och leveransinformation  
- Aktuella läkemedel. 
 

eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig dessa register. 
 
Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är såväl regelverket 
i receptregisterlagen och apoteksdatalagen som ditt samtycke här nedan.  
 
Dina uppgifter kommer att sparas tills dessa att samtycket återkallas med 
undantag av ej aktuella läkemedel som rensas 15 månader efter att de inte 
längre är aktuella. 
 



Behörig personal som arbetar med att tillhandahålla dosdispensering av 

läkemedel kommer att få tillgång till dina personuppgifter. Även personal hos 

IT-leverantörer hos vårdgivare och Apoteket AB kommer att ta del av 

personuppgifterna. 

 
Nedan följer e-hälsomyndighetens beskrivning av vad samtycket innebär: 
 
”Samtycket innebär att all information om samtliga av patientens 
elektroniska recept; aktuella, ickeaktuella samt recepthistorik, får visas för 
behörig personal inom vård och apotek och att information om leveransen av 
patientens dospåsar lagras i SOL. Samtycke till HKDB krävs för att 
dossamtycke ska kunna medges. Syftet är att vården och apoteken ska kunna 
hantera, producera och leverera dosdispenserade läkemedel till valt 
leveransställe. De uppgifter som lagras är personnummer, namn, adress, 
ansvarig person inom vården, dosproducent, leveransdagar och 
leveransställe. Patienten har rätt att få registerutdrag utskrivet, samt rättelse 
av eventuellt felaktiga uppgifter i receptdepån och SOL. Samtycket lämnas till 
E-hälsomyndigheten som är personuppgiftsansvarig. Samtycket gäller 
tillsvidare och tills patienten återkallar sitt samtycke. 
Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med lagen om receptregister och 
dataskyddsförordningen." 
 
Du kan även läsa mer om ehälsomyndighetens personuppgiftsbehandling på 

https://www.ehalsomyndigheten.se/behandling-av-

personuppgifter/behandling-av-personuppgifter-privatpersoner/. 
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