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Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00 

Apoteket AB 

Box 3001 

169 03 Solna 

 

 

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)  

Direktåtkomst till recept  

 

Datainspektionens beslut 

Datainspektionen konstaterar att Apoteket AB, som är personuppgiftsansvarig 

enligt 7 § apoteksdatalagen (2009:367) för den personuppgiftsbehandling som 

utförs på ett öppenvårdsapotek, ger enskilda personer direktåtkomst till 

recept i strid med apoteksdatalagen, som saknar bestämmelser om 

direktåtkomst.   

 

Datainspektionen förelägger Apoteket AB att upphöra med att ge enskilda 

personer direktåtkomst till recept. 

Redogörelse för tillsynsärendet 

Datainspektionen har uppmärksammats på frågor om enskildas digitala 

åtkomst till sina recept. Klagandena har uppgett att de för att få åtkomst till 

recepten måste acceptera villkor enligt följande. 

 

 Man ska godkänna att Apoteket och Apotekets externa it-leverantörer 

lagrar och använder uppgifter i syfte att, i förekommande fall, uppfylla 

kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och 

utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt administrera den 

registrerades inköp.  

 

 Man ska godkänna att Apoteket får lagra uppgifter hos en extern it-

partner innan man kan logga in på sitt konto.  
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 Man ska lämna e-postadress och telefonnummer för att få se recepten. 

 

Datainspektionen har inlett tillsyn beträffande Apoteket AB och ställt 

följande frågor till Apoteket AB, vars svar framgår efter varje fråga. 

 
1. Är Apoteket AB personuppgiftsansvarig för 

personuppgiftsbehandlingen vid inloggningen som beskrivs i 

punkterna ovan? Ja. 

 
2. Om Apoteket AB svarar ja på frågan, vilket är stödet för Apoteket ABs 

behandling av personuppgifter vid inloggningen? Stödet för denna 

behandling finns i apoteksdatalagen. 

 

3. Om Apoteket AB svarar nej på frågan, är Apoteket AB 

personuppgiftsbiträde och hur informeras de registrerade om vem 

som är personuppgiftsansvarig? Besvaras inte med hänvisning till 

svaret ovan. 

Skäl för beslutet 

Apoteket AB har i yttrande den 22 maj 2017 uppgett att bolaget är 

personuppgiftsansvarig och att apoteksdatalagen utgör stöd för behandlingen 

av personuppgifter.  

 

Enligt 1 § första stycket apoteksdatalagen tillämpas lagen vid sådan 

personuppgiftsbehandling vid öppenvårdsapotekens detaljhandel med 

läkemedel m.m. som är helt eller delvis automatiserad, eller där uppgifterna 

ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter, 

som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.  

 

Tillståndshavaren är personuppgiftsansvarig för den 

personuppgiftsbehandling som utförs på ett öppenvårdsapotek, 3 och 7 §§ 

apoteksdatalagen. Enligt 8 § första stycket samma lag får personuppgifter 

behandlas om det är nödvändigt för ett antal uppräknade ändamål, bland 

annat för exempelvis expediering av förordnade läkemedel samt för åtgärder i 

anslutning till expedieringen. Enligt 6 § första stycket samma lag får 

behandling av personuppgifter som är tillåten enligt apoteksdatalagen utföras 

även om den enskilde motsätter sig behandlingen (av personuppgifterna).  
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Begreppet direktåtkomst, som kan förekomma i författningar som reglerar 

behandling av personuppgifter har inte definierats i dessa författningar, men 

brukar anses som en särskilt integritetskänslig form av utlämnande av 

personuppgifter (jfr. prop. 2007/08:126 s. 76). Den enskilde får ha 

direktåtkomst till uppgifter om sig själv enligt 11 § tredje stycket lagen om 

receptregister (1996:1156). Vidare får expedierande personal på ett 

öppenvårdsapotek ha direktåtkomst till receptregistret om det är nödvändigt 

för exempelvis expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits, 

första stycket i samma bestämmelse. Det är E-hälsomyndigheten som är 

personuppgiftsansvarig för receptregistret enligt 5 § samma lag. 

 

Datainspektionen konstaterar att det inte finns någon bestämmelse i 

apoteksdatalagen som innebär att Apoteket AB får ge enskilda personer 

direktåtkomst till recept. Datainspektionen förelägger därför Apoteket AB att 

upphöra med att ge enskilda personer direktåtkomst till recept. 

 

I ett av klagomålen påtalas att den registrerade ska godkänna att Apoteket och 

Apotekets externa it-leverantörer lagrar och använder uppgifter i syfte att, i 

förekommande fall, uppfylla kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter om 

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt 

administrera den registrerades inköp. I det sammanhanget konstaterar 

Datainspektionen att det i flera situationer är tillåtet för Apoteket AB att 

behandla personuppgifter utan att inhämta samtycke från den registrerade, 

exempelvis för expediering av förordnade läkemedel och för åtgärder i 

anslutning till expedieringen, 8 § första stycket 1 jämförd med 6 § första 

stycket apoteksdatalagen.  

Hur man överklagar  

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 

skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. 

Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 

den dag ni fick del av beslutet. Datainspektionen sänder överklagandet vidare 

till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inspektionen inte själv 

ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.  
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Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 

av avdelningsdirektören Suzanne Isberg. 

 

 

 

Katarina Tullstedt 

   Suzanne Isberg 

 

Kopia till:  Apoteket AB:s personuppgiftsombud. 

 Klagandena.  

 


