
Från: Lundin Nils  

Skickat: den 29 november 2018 14:28 

Till: 'Dataskyddsombud' <dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se> 

Ämne: SV: förtydligande av apoteksapparnas funktioner när det gäller recept för barn och 

unga 

  

Hejsan Lizette! 

Tack för ditt besked, som jag glädjer mig av att ta del av! 

Inväntar med stor nyfikenhet på hur ert fortsatta utredningsarbete fortgår! 

Med vänliga hälsningar 

Nils 

Från: Dataskyddsombud [mailto:dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se]  

Skickat: den 29 november 2018 09:30 

Till: Lundin Nils <Nils.Lundin@skane.se> 

Ämne: SV: förtydligande av apoteksapparnas funktioner när det gäller recept för barn och 

unga 

  

Hej Nils! 

Jag ber om ursäkt för sen återkoppling men din fråga har föranlett att myndigheten har börjat 

utreda frågan mer ingående. Jag kan därför inte i dagsläget ge dig något svar på dina frågor 

utan i stället bevaka att eHälsomyndigheten tillvaratar ungas rätt i enlighet med vad du anför 

i skrivelsen nedan. Kan vi hålla kontakten och att jag håller dig uppdaterad om vad som 

händer? 

Med vänlig hälsning 

 

Lizette Jorlin 

Dataskyddsombud / Data Protection Officer 

  
Dir: 010106 07 88 

Mob: 070198 87 88 

www.ehalsomyndigheten.se 

Besöksadress 

Kalmar: Södra Långgatan 60 

Stockholm: Sankt Eriksgatan 117 

  

Postadress 

eHälsomyndigheten 

Box 913 

391 29 Kalmar 

  

Från: Lundin Nils  

Skickat: den 26 oktober 2018 12:47 

Till: 'Dataskyddsombud' <dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se> 

Ämne: förtydligande av apoteksapparnas funktioner när det gäller recept för barn och unga 

  

Hej Lizette och varmt tack för din efterfrågan 

Jag bifogar mitt ursprungliga brev sänt till Datainspektionen 



Målet med min undran var en belysning av barnets rätt till integritet och möjlighet att aktivt 

samtycka till att deras recept ska eller inte ska hamna i apoteksappar och det utifrån att barn i 

många fall ska ges rätt till integritet även gentemot sina vårdnadshavare långt innan 18-

årsdagen, är den osäkerhet som råder runt dessa apoteksappar otillfredsställande och 

oönskvärd. 
I nedan mailväxling kan du ta del av Datainspektionens svar på min förfrågan, där de 

hänvisar till att Ehälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för receptregistret 

I hopp om att det blir lite tydligare fokus på undringarna och oron 

  
Vänliga Hälsningar, 

  

Nils 
  

Nils Lundin 
enhetschef Föräldra barn och ungdomshälsa 

t.f. enhetschef Barn och ungdomsmedicinsk mottagning, Ängelholm 

MRL UM Skåne 

______________________________ 

arbetsadress: 

Psykologmottagning föräldra och barnhälsa                                 

Carl Krooks gatan 30, vån 2                                          

252 25 Helsingborg                                             

042 406 50 67 

nils.lundin@skane.se 

  

Från: Dataskyddsombud [mailto:dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se]  

Skickat: den 26 oktober 2018 12:02 

Till: Lundin Nils <Nils.Lundin@skane.se> 

Ämne: SV: Svar från DI. 

  

Hej Nils! 

Tack för din fråga! 

Jag har blivit ombedd att titta på din fråga. Dessvärre har jag inte, efter att ha läst igenom 

mailkonversationen nedan, fått klarhet i vad det är du önskar svar på. Inte heller finns några 

bifogade dokument, till vilket hänvisas nedan. 

Var vänlig återkom med ett förtydligande av din fråga så ska jag försöka göra mitt bästa för 

att svara på den. 

 Med vänlig hälsning 

   

 

Lizette Jorlin 

Dataskyddsombud 

  
Dir: 010106 07 88 

Mob: 070198 87 88 

www.ehalsomyndigheten.se 

Besöksadress 

Kalmar: Södra Långgatan 60 

Stockholm: Sankt Eriksgatan 117 



  

Postadress 

eHälsomyndigheten 

Box 913 

391 29 Kalmar 

  

Från: Lundin Nils  

Skickat: den 8 oktober 2018 16:41 

Till: 'Dataskyddsombud' <dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se> 

Ämne: SV: Svar från DI. 

Hejsan och stort tack för snabb återkoppling! 

 

Väntar med iver och nyfikenhet på era kommentarer! 

Varmhälsning 

Nils 

Från: Dataskyddsombud [mailto:dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se]  

Skickat: den 8 oktober 2018 12:31 

Till: Lundin Nils <Nils.Lundin@skane.se> 

Ämne: SV: Svar från DI. 

  

Hej! 

Tack för ditt mejl! 

Vi får utreda frågan och återkomma med svar till dig så snart vi kan. 

Med vänlig hälsning 

Zeinab Fazli   

  

 

Zeinab Fazli 

Jurist 

  
Dir: 010106 07 41 

Mob: 070198 87 41 

www.ehalsomyndigheten.se 

Besöksadress 

Kalmar: Södra Långgatan 60 

Stockholm: Sankt Eriksgatan 117 

  

Postadress 

eHälsomyndigheten 

Box 913 

391 29 Kalmar 

  

  

Från: Lundin Nils [mailto:Nils.Lundin@skane.se]  

Skickat: den 5 oktober 2018 13:30 

Till: Dataskyddsombud <dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se> 

Ämne: VB: Svar från DI. 

  



Hejsan! 

På rekommendation från DI kommer här en förfrågan skriven i brevet ”ApoteksApp – brev till 

Datainspektionen” (se bif dok) som jag ställde till DI och som gav mig detta besked i nedan 

mail o även bif dok ”9872017 beslut” 

Jag undrar om ni kan ytterligare ge mig besked på samma brev ”ApoteksApp – brev till 

Datainspektionen” som ställdes till DI utifrån ert personuppgiftsansvar? 

Vänliga hälsningar 

Nils Lundin 

barn o ungdomsläkare/skolläkare 

MRL Ungdomsmottagningarna Skåne/enhetschef Föräldrabarno ungdomshälsan/t.f. 

enhetschef Barn och ungdomsmedicinsk mottagning, Ängelholm 

Helsingborgs lasarett, 251 87 Helsingborg 

nils.lundin@skane.se 

 

 


