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Sammanfattning 
 

Regeringen gav E-hälsomyndigheten (EHM), Statens jordbruksverk (SJV) och 

Läkemedelsverket (LV) i uppdrag att se över vilka uppgifter om expedieringar av 

förskrivningar för djur som öppenvårdsapoteken bör lämna till EHM för behandling och 

utlämnande till andra myndigheter och enskilda veterinärer för ändamål som rör uppföljning, 

statistik och tillsyn. EHM har varit samordnande part och redovisar sin del av uppdraget i en 

rapport med diarienummer 2019/01928–1. Läkemedelsverket redovisar, i enlighet med 

uppdraget, här sina författningsförslag i en särskild rapport vilken huvudsakligen innehåller 

författningsförslag, överväganden och konsekvensbedömning.  

Under arbetets gång gjordes bedömningen att det för den avsedda nyttan med uppdraget var 

nödvändigt att inkludera inte enbart förskrivningar utan även rekvisitioner. 

Författningsförslagen innehåller i korthet: 

• Ny registerförordning om personuppgiftsbehandling.  

• En uppgiftsskyldighet för apotek till EHM avseende receptuppgifter vid expediering 

av förskrivningar till djur införs i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.  

• En uppgiftsskyldighet för apotek till EHM att rapportera veterinärnummer vid 

försäljning mot rekvisitioner inom ramen för försäljningsstatistiken införs i 

förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. 

• En uppgiftsskyldighet för EHM till SJV, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), 

länsstyrelserna, LV och veterinärer i förordningen om register över förordnande 

läkemedel för behandling av djur (personuppgifter) och i förordningen om handel med 

läkemedel där andra uppgifter än personuppgifterna regleras. 

• Följdändringar i apoteksdatalagen (2009:367) och förordningen (2013:1031) med 

instruktion för E-hälsomyndigheten. 

• Krav på angivande av veterinärnummer och vissa uppgifter hänförliga till djuret och 

djurägaren vid utfärdande av recept samt på angivande av veterinärnummer vid 

utfärdande av rekvisition föreslås införas i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 

2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 

• Ändringar i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut 

uppgifter om läkemedel för djur för att undvika dubbelreglering. 

 

Konsekvenserna av författningsförslagen innebär förmodligen inte några större förändringar 

för apoteken eller veterinärerna avseende veterinärnummer på recept. De nya kraven uppfylls 

i stort redan idag vid hantering av elektroniska recept till djur. De förändringar som trots allt 

krävs med anledning av författningsförslagen skulle kunna hanteras inom ramen för 

egenkontrollen och uppdateringar av systemstöden som regelbundet görs på apoteken och 

veterinärkliniker.  

Till stor del kommer de nya kraven sannolikt att underlätta hanteringen av framförallt recept 

för expedierande apotek. 
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1. Förslag till författningsändringar 

1.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med 
läkemedel 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel 

dels att 2 kap. 6 och 10 b §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det införs en ny paragraf,  2 kap.10 c §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse          Föreslagen lydelse 

 

                  2 kap. 

             6 § 

Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument ska  

   1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under öppethållandet,  

   2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål och säkerställa att de 

delar av lokalerna där information och rådgivning om läkemedel, utbyte av läkemedel, 

läkemedelsanvändning och egenvård lämnas är utformade så att konsumentens integritet 

skyddas, 

   3. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade varor som 

omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. så snart det kan ske, 

   4. ha en läkemedelsansvarig för apoteket som ska ha det inflytande över verksamheten som 

krävs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter, 

   5. vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i 8 § lagen (1996:1156) 

om receptregister till E- hälsomyndigheten, 

    5 a. vid expediering av en förskrivning 

avseende behandling av djur lämna 

uppgifter till E-hälsomyndigheten, 

   6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter hos E-

hälsomyndigheten,  

   7. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska 

kunna föra statistik över detaljhandeln,  

   8. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt och se 

till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram,  

   9. på begäran utfärda intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,  

   10. på begäran erbjuda konsumenter delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av 

lagen om läkemedelsförmåner m.m., 

   11. tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning om 

läkemedel, utbyte av läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter samt 

se till att informationen och rådgivningen endast lämnas av personal med tillräcklig 

kompetens för uppgiften, 

   12. ha ett för Läkemedelsverket registrerat varumärke för öppenvårdsapotek väl synligt på 

apoteket, 

   13. i de fall tillståndshavaren inte direkt kan tillhandahålla ett läkemedel eller en vara som 

avses i 3, informera konsumenten om på vilket eller vilka öppenvårdsapotek läkemedlet eller 

varan finns för försäljning, och 
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   14. uppfylla de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer av kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2016/161. 

 

                             10 b § 

E-hälsomyndigheten ska informera 

Läkemedelsverket om vad som framkommit 

vid en kontroll av det elektroniska system 

för direktåtkomst till uppgifter hos 

myndigheten som en tillståndshavare ska ha 

enligt 6 § 6. Myndigheten ska vidare 

informera Läkemedelsverket om en 

tillståndshavare inte lämnar de uppgifter till 

myndigheten som föreskrivs i 6 § 5 och 7. 

  E-hälsomyndigheten ska, för 

Läkemedelsverkets tillsyn över kravet i 6 § 

7, till Läkemedelsverket lämna sådana 

uppgifter som avses i 6 § 7.  

 

E-hälsomyndigheten ska informera 

Läkemedelsverket om vad som framkommit 

vid en kontroll av det elektroniska system 

för direktåtkomst till uppgifter hos 

myndigheten som en tillståndshavare ska ha 

enligt 6 § 6. Myndigheten ska vidare 

informera Läkemedelsverket om en 

tillståndshavare inte lämnar de uppgifter till 

myndigheten som föreskrivs i 6 § 5, 5a och 

7. 

   E-hälsomyndigheten ska, för 

Läkemedelsverkets tillsyn över kravet i 6 § 

7, till Läkemedelsverket lämna sådana 

uppgifter som avses i 6 § 7.  

 

    Bemyndiganden  

       10 c § 

 Regeringen får meddela föreskrifter om 

vilka uppgifter som ska lämnas till E-

hälsomyndigheten enligt 6 § 5 a.  

   Regeringen får också meddela föreskrifter 

om till vem E-hälsomyndigheten ska lämna 

uppgifter enligt första stycket och för vilka 

ändamål. 

   

______ 

Denna lag träder i kraft den xx xxx xxxx. 
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1.2. Förslag till lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367) 

 

Härigenom föreskrivs att 8 § apoteksdatalagen (2009:367) ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

   8 § 

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för 

1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som omfattas av     

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder i anslutning till 

expedieringen, 

2. redovisning av uppgifter till E-

hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5, eller 7 

lagen (2009:366) om handel med läkemedel, 

 

2. redovisning av uppgifter till E-

hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5, 5 a 

eller 7 lagen (2009:366) om handel med 

läkemedel, 

3. hantering av reklamationer och indragningar, 

4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av lagen om 

läkemedelsförmåner m.m., 

5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel, 

6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket för 

deras tillsyn, 

7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde stycket lagen om 

läkemedelsförmåner m.m., 

8. hälsorelaterad kundservice, 

9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten, 

10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppenvårdsapotekens 

kvalitet, samt 

11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppenvårdsapotekens 

verksamhet samt framställning av statistik. 

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte omfatta någon 

annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. 

  För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redovisas som kan 

hänföras till en enskild person. 

 

______ 

Denna lag träder i kraft den xx xxx xxxx. 

 

 

 

 

 



8 

 

1.3. Förslag till förordning om register över förordnade läkemedel 
för behandling av djur 

Förordning (xxxx:xx) om register över förordnade läkemedel för 

behandling av djur 

Regeringen föreskriver följande. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § E-hälsomyndigheten ska med automatiserad behandling föra ett register över vissa 

uppgifter om förordnade och expedierade läkemedel för behandling av djur. 

 

Förhållandet till annan reglering 

2 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s 

dataskyddsförordning. 

   Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.  

 

Personuppgiftsansvar 

3 §   E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som myndigheten utför i registret.  

 

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen 

4 §   Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även 

om den enskilde motsätter sig behandlingen. 

   Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna förordning får ändå utföras, 

om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.  

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 

5 §   Personuppgifterna i registret får behandlas om det är nödvändigt för ändamål som rör: 

   1. expediering av läkemedel som förordnats,  

   2. framställning av statistik hos E-hälsomyndigheten,  

   3. registrering och redovisning till en förskrivare för medicinsk uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring i djurens hälso- och sjukvård, 

   4. registrering och redovisning av uppgifter till Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna 

för deras tillsyn och uppföljning enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- 

och sjukvård, lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och djurskyddslagen 

(2018:1192), 

  5. registrering och redovisning av uppgifter till Statens Jordbruksverk och Statens 

veterinärmedicinska anstalt för deras framställning av statistik, 

  6. registrering av uppgifter om förordnade läkemedel som ska expedieras på 

öppenvårdsapotek,  
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  7. registrering och redovisning till Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska 

anstalt av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, uppföljning, analys, 

utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård, 

  8. registrering och redovisning av uppgifter till Statens jordbruksverk och Statens 

veterinärmedicinska anstalt som de behöver för att uppfylla rapporteringsskyldighet avseende 

förordnade och expedierade läkemedel, 

   9. registrering och redovisning till Läkemedelsverket av uppgifter för epidemiologiska 

undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård,  

  10. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över 

tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel 

samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgiftslämnande vid expediering av en förskrivning 

enligt 2 kap. 6 § 5 a lagen om handel med läkemedel. 

   Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 6, med undantag för 

registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den djurägare som har lämnat sitt 

samtycke till behandlingen.  

   För ändamål som avses i första stycket 3, 5, 7, 8 och 9 får inga uppgifter redovisas som kan 

hänföras till en enskild djurägare.  

 

Personuppgiftsbehandling för andra ändamål 

6 §   Personuppgifter som behandlas i registret får behandlas även för andra ändamål, under 

förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för 

vilket uppgifterna samlades in.  

 

Direktåtkomst 

7 §   Expedierande personal på ett öppenvårdsapotek får ha direktåtkomst till registret för de 

ändamål som anges i 5 § första stycket 1 och 6. 

   Den enskilde får i egenskap av djurägare ha direktåtkomst till uppgifter som hänför sig till 

förskrivningar av läkemedel för behandling av dennes djur.  

 

Skyldighet att lämna uppgifter till öppenvårdsapoteken 

8 §   E-hälsomyndigheten ska till öppenvårdsapoteken lämna ut de uppgifter som behövs för 

ändamålen som anges i 5 § första stycket 1 och 6.   

 

Skyldighet att lämna uppgifter till förskrivare  

9 §   E-hälsomyndigheten ska på begäran, till den förskrivare som gjort förordnandet lämna 

sådan redovisning av uppgifter som avses i 5 § första stycket 3. 

 

Skyldighet att lämna uppgifter till Statens jordbruksverk 

10 §   E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 4, 5, 

7 och 8, lämna ut uppgifter till Statens jordbruksverk. 
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Skyldighet att lämna uppgifter till länsstyrelser 

11 §   E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 4 

lämna ut uppgifter till en länsstyrelse.  

 

Skyldighet att lämna uppgifter till Statens veterinärmedicinska anstalt 

12 § E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 5, 7 

och 8 lämna ut uppgifter till Statens veterinärmedicinska anstalt. 

 

Skyldighet att lämna uppgifter till Läkemedelsverket 

13 §   E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 9, 

lämna ut uppgifter till Läkemedelsverket. 

  E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 10, till 

Läkemedelsverket lämna uppgifter redovisade per öppenvårdsapotek. 

    

Bevarandetid 

14 § Personuppgifter ska tas bort ur registret fem år efter det att det förordnande som 

uppgifterna hör till registrerades.  

 

Information till registrerade 

15 §   Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den 

som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade 

om 

   1. vilka personuppgifter registret innehåller om denne, 

   2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,  

   3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling 

av personuppgifter i strid med förordningen,  

   4. utlämnande på medium för automatiserad behandling, 

   5. direktåtkomst och samtycke och  

   6. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 5 § första stycket 6. 

 

Behörigheter och åtkomstkontroll 

16 §   E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till 

helt eller delvis automatiskt behandlade personuppgifter. Behörigheten ska begränsas till vad 

som behövs för att den som arbetar hos E-hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter där.  

   E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade 

personuppgifter, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Myndigheten ska systematiskt och 

återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. 

 

17 § Direktåtkomst till uppgifter i registret får ges först sedan E-hälsomyndigheten försäkrat 

sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur 

integritetssynpunkt och att behörigheten hos den som ska få direktåtkomst är begränsad till att 

endast gälla sådana uppgifter som denne har rätt att få ut enligt denna förordning. 
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1.4. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:659) 
om handel med läkemedel 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 

dels att 11 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a § och 13 c § och närmast före 10 a § 

respektive 13 c § nya rubriker av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Uppgiftslämnande 

10 a § Vid expediering av en förskrivning 

avseende ett läkemedel för behandling av 

djur ska den som har tillstånd att bedriva 

detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § 

lagen (2009:366) om handel med läkemedel, 

enligt 2 kap. 6 § 5 a samma lag, till E-

hälsomyndigheten lämna de uppgifter som 

ska anges vid en sådan förskrivning 

 

                                                                 11 § 

För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 2 kap. 6 § 7 lagen (2009:366) om 

handel med läkemedel, ska den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel 

enligt 2 kap. 1 § samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel 

som sålts föregående månad. 

   Uppgifterna ska innehålla information om  

   1. läkemedlets namn,  

   2. läkemedelsform,  

   3. styrka,  

   4. förpackningsstorlek,  

   5. antalet sålda förpackningar,  

   6. försäljningsdatum, 

  7. försäljningspris samt i förekommande 

fall kostnadsreducering enligt lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

eller kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen 

(2004:168). 

 

   7. försäljningspris samt i förekommande 

fall kostnadsreducering enligt lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

eller kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen 

(2004:168), samt 

   8. i förekommande fall, veterinärnummer 

vid försäljning av läkemedel mot rekvisition. 

  Vid distansförsäljning ska, utöver de uppgifter som anges i andra stycket, kundens 

postnummer anges.  

  De uppgifter som anges i andra och tredje styckena ska redovisas per 

försäljningstransaktion separat för vart och ett av de öppenvårdsapotek för vilka tillstånd 

gäller.  

  Den som har ett tillstånd som avses i första stycket och som bedriver verksamhet genom 

apoteksombud ska även enligt 2 a kap. 8 § lagen om handel med läkemedel varje månad 

lämna sådana uppgifter som anges i andra stycket redovisade per försäljningstransaktion. 
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 Uppgiftsskyldighet för E-hälsomyndigheten 

13 c § E-hälsomyndigheten ska för ändamål 

som hänför sig till tillsyn, uppföljning och 

statistik till Statens jordbruksverk, 

Läkemedelsverket, Statens 

veterinärmedicinska anstalt och 

länsstyrelser, på begäran lämna uppgifter 

som avses i 10 a §. Uppgiftsskyldigheten 

gäller även uppgifter enligt 11 § avseende 

läkemedel för behandling av djur.  

  E-hälsomyndigheten ska, på begäran, till 

den förskrivare som utfärdat ett förordnande 

som expedierats lämna uppgifter som avses i 

10 a § och 11 § om detta behövs för 

medicinsk uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring inom djurens hälso- och 

sjukvård. 

   Personuppgifter får lämnas ut i enlighet 

med förordningen (xxxx:xxxx) om register 

över förordnade läkemedel för behandling 

av djur. 

 

 

 

___________ 

Denna förordning träder i kraft den xx xxx xxxx. 
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1.5. Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med 
instruktion för E-hälsomyndigheten 

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2013:1031) med instruktion för E-

hälsomyndigheten ska ha följande lydelse. 

  2 § 

Myndigheten ska särskilt 

--- 

6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik, 

 

7. ansvara för det register som anges i förordningen (xxxx:xxxx) om register över förordnade 

läkemedel för behandling av djur, 

 

8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel samt 

förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, 

 

--- 

Denna förordning träder i kraft den xx xxx xxxx. 

1.6. Förordning om ändring i förordningen (2019:573) om 
myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om 
läkemedel för djur 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att 

lämna ut uppgifter om läkemedel för djur 

   dels att 4 och 5 §§ ska upphävas, 

   dels att 1–3 § § ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 

1 § 

 

Denna förordning innehåller bestämmelser 

om E-hälsomyndighetens, Statens 

jordbruksverks och Statens 

veterinärmedicinska anstalts skyldighet att 

lämna ut uppgifter om läkemedel för djur. 

Denna förordning innehåller bestämmelser 

om Statens jordbruksverks och Statens 

veterinärmedicinska anstalts skyldighet att 

lämna ut uppgifter om läkemedel för djur. 

Bestämmelser om skyldigheter att lämna ut 

uppgifter om läkemedel för djur till Statens 

jordbruksverk och Statens 

veterinärmedicinska anstalt finns i 

förordningen (xxxx:xxxx) om register över 

förordnande läkemedel för djur och i 

förordningen (2009:659) om handel med 

läkemedel. 

                                                               2 §                          

E-hälsomyndigheten ska på begäran av 

Jordbruksverket lämna ut de uppgifter om 

förordnade och expedierade läkemedel för 

djur som finns hos myndigheten. 

Statens jordbruksverk ska på begäran av 

Statens veterinärmedicinska anstalt lämna 

ut sådana uppgifter om antimikrobiella 

läkemedel för djur som tagits emot enligt 13 
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Uppgifterna får inte innehålla information 

som direkt pekar ut djurägaren eller den som 

förordnat läkemedlet. 

c § förordningen (2009:659) om handel med 

läkemedel. 

Statens veterinärmedicinska anstalt ska på 

begäran av Statens jordbruksverk eller 

Folkhälsomyndigheten lämna ut sådana 

uppgifter som tagits emot enligt 13 c § 

förordningen om handel med läkemedel. 

Uppgifterna får inte innehålla information 

som direkt pekar ut djurägaren eller den 

som förordnat läkemedlet. 

 

                                                             3 §                       

E-hälsomyndigheten ska på begäran av 

Statens veterinärmedicinska anstalt lämna ut 

de uppgifter om förordnade och expedierade 

antimikrobiella läkemedel för djur som finns 

hos myndigheten. Uppgifterna får inte 

innehålla information som direkt pekar ut 

djurägaren eller den som förordnat 

läkemedlet.  

Sådana uppgifter om antimikrobiella 

läkemedel för djur som tagits emot enligt 13 

c § förordningen (2009:659) om handel med 

läkemedel ska av Jordbruksverket, eller 

Statens veterinärmedicinska anstalt på 

uppdrag av Statens jordbruksverk, lämnas 

ut till Europeiska läkemedelsmyndigheten i 

den utsträckning som krävs för att den 

myndigheten ska kunna sammanställa och 

publicera statistik över försäljning av 

antimikrobiella läkemedel för djur. 

Uppgifterna får inte innehålla information 

som direkt pekar ut djurägaren eller den 

som förordnat läkemedlet. 

 

 

_____________ 

 

Denna förordning träder i kraft den xx xxx xxxx. 
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2. Uppdraget  
 Regeringen har gett bl.a. Läkemedelsverket följande uppdrag1. 

”Regeringen ger E-hälsomyndigheten, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och 

Läkemedelsverket i uppdrag att se över vilka uppgifter om expedieringar av förskrivningar för 

djur som öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten för behandling och 

utlämnande till andra myndigheter och enskilda veterinärer för ändamål som rör uppföljning, 

statistik och tillsyn. 

I uppdraget ingår att bedöma hur det föreslagna uppgiftslämnandet förhåller sig till 

offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Myndigheterna ska överväga om det finns behov av 

att ändra eller komplettera befintliga bestämmelser om sekretess eller sekretessbrytande 

bestämmelser. I uppdraget ingår vidare att analysera och bedöma frågor om dataskydd för de 

aktuella uppgifterna. Denna analys ska innehålla en beskrivning av hur förslagen förhåller sig 

till dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2016/ 679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/ 

46/EG), (allmän dataskyddsförordning) respektive dataskyddslagen (lagen [2018:218] med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). 

Myndigheterna ska beakta den nya EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel 

(Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2019/6 av den 11 december 2018 om 

veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG), som trädde i 

kraft den 28 januari 2019 och börjar tillämpas den 28 januari 2022. De förslag som lämnas 

bör så långt möjligt vara i överensstämmelse med de krav som uppställs i förordningen, bl.a. 

när det gäller vilken information som ska framgå av ett veterinärrecept. 

E-hälsomyndigheten ska samordna uppdraget och inhämta underlag och synpunkter från 

övriga myndigheter. Övriga myndigheter ska bistå med underlag, analyser och förslag utifrån 

sina ansvarsområden. E-hälsomyndigheten ska redovisa en sammanställning av de uppgifter 

om försäljning av läkemedel för djur som myndigheten i nuläget kan tillhandahålla. E-

hälsomyndigheten ska vidare med hjälp av övriga ovan nämnda myndigheter kartlägga vilka 

ytterligare statistikuppgifter som bör samlas in. Jordbruksverket ska ta fram underlag om de 

uppgifter som verket behöver för sin tillsyn av veterinärers förskrivning, för sin uppföljning 

samt för rapportering av läkemedel för djur. Vid behov ska Jordbruksverket inhämta 

synpunkter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i denna fråga. 

Läkemedelsverket ska efter nära dialog med E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och 

länsstyrelserna lämna förslag till de författningsändringar, inklusive ändringar i fråga om 

vilka uppgifter som ska anges på veterinärrecept, som krävs för att de uppgifter som behövs 

för uppföljning och tillsyn ska rapporteras in till E-hälsomyndigheten av öppenvårdsapoteken 

och därefter kunna lämnas ut till Läkemedelsverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna och 

enskilda veterinärer. Författningsförslagen ska bl.a. inkludera ändringar i förordningen 

(2009:659) om handel med läkemedel och relevanta myndighetsföreskrifter och utformas med 

utgångspunkt i de förslag som lämnas i betänkandet Läkemedel för djur, maskinell dos och 

sällsynta tillstånd (SOU 2014:87). Läkemedelsverkets förslag bör inkludera uppgift om 

förskrivarkod (veterinärnummer). Läkemedelsverket ska också utforma ett förslag till 

reglering av en skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter om läkemedel för djur 

till SVA. I den frågan ska synpunkter inhämtas från SVA och Jordbruksverket. 

Författningsförslag ska tas fram även i det fall myndigheterna bedömer att offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen behöver ändras. Läkemedelsverket ska analysera hur lämnade 

                                                 

1 Socialdepartementets diarienummer: S2018/05389/FS, S2019/02290/FS, S2019/01775/FS. 
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författningsförslag förhåller sig till reglerna om dataskydd och ska vid behov även lämna 

författningsförslag om dataskydd. Läkemedelsverket ska i möjligaste mån beakta de 

synpunkter som övriga myndigheter framför. 

Utöver det samarbete som krävs mellan de myndigheter som omfattas av uppdraget ska 

synpunkter även inhämtas från andra relevanta myndigheter, intresseorganisationer och andra 

aktörer som berörs.  

E-hälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 

senast den 15 januari 2020. Läkemedelsverket ska redovisa sina författningsförslag i en 

särskild rapport vid samma tidpunkt. Redovisningarna ska innehålla utförliga bedömningar av 

kostnader och andra konsekvenser av de förslag som lämnas. Redovisningarna ska hänvisa till 

det diarienummer som detta beslut har.” 

2.1. Tolkning av uppdraget  

I uppdraget anges att Läkemedelsverket ska se över vilka uppgifter om expediering av 

förskrivningar för djur som öppenvårdsapoteken ska lämna till E-hälsomyndigheten för 

behandling och utlämnande till bl.a. Jordbruksverket, länsstyrelserna och SVA för ändamål 

som rör tillsyn, uppföljning och statistik. Läkemedelsverket lämnar därför i denna rapport 

författningsförslag avseende uppgifter som ska rapporteras och registerhållas i samband med 

utfärdande och expediering av recept. Vid utarbetandet av rapporten har det framkommit att 

även rekvisitioner behöver omfattas av uppdraget. Förslagen som lämnas omfattar därför även   

rekvisitioner avseende läkemedel för behandling av djur. 

En betydande andel av läkemedel för användning till djur tillhandahålls från 

öppenvårdsapoteken via rekvisition. Detta förklaras av djursjukvårdens organisation. Förutom 

den vård som sker på djursjukhus och kliniker bedrivs omfattande ambulerande djursjukvård 

av landets distriktsveterinärer och privatpraktiserande veterinärer. I denna verksamhet som rör 

framförallt lantbrukets djur och hästar använder veterinären rekvirerade läkemedel, vilka 

lagras på klinik och medförs i fordonet för att användas för nödvändig läkemedelsbehandling 

vid besök på gårdarna. Recept utfärdas vid behov för uppföljande behandling. Enligt aktuella 

siffror från E-hälsomyndigheten avseende försåld aktiv substans av olika antibiotika så har 

40–45 % tillhandahållits genom rekvisition. För andra läkemedelsgrupper kan andelen vara 

lägre, eller högre2.  

Om uppgifter om försäljning via rekvisition, inkluderade förskrivarkod, inte skulle omfattas 

av de föreslagna författningsändringarna i denna rapport skulle det stora bortfallet av 

uppgifter innebära att det inte är möjligt för Jordbruksverket och länsstyrelserna att på ett 

meningsfullt sätt utöva tillsyn (enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- 

och sjukvård) över hur den praktiserande veterinären ordinerar läkemedel ute i den ambulanta 

praktiken. Detta är en speciellt stor brist vad gäller tillsynen av den enskilda veterinärens 

förordnande av antibiotika. Möjligheten att använda antibiotika till djur begränsas i Statens 

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr 

D93) där restriktioner anges avseende användningen till djur för vissa antibiotika godkända till 

människa. Möjligheten att med god precision övervaka dessa begränsningar, oavsett om 

användningen sker efter förskrivning eller efter ordination ute på gårdar, är betydelsefull för 

                                                 

2http://www.jordbruksverket.se/download/18.1241d16d16a504ebd3f833fc/1556263815980/F%C3%B6
rs%C3%A4ljning%20av%20djurl%C3%A4kemedel%202018.pdf 
 
3 Veterinära författningshandboken: 

www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken.4.7409fe2811f

8e7990b880001002.html. 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.1241d16d16a504ebd3f833fc/1556263815980/F%C3%B6rs%C3%A4ljning%20av%20djurl%C3%A4kemedel%202018.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.1241d16d16a504ebd3f833fc/1556263815980/F%C3%B6rs%C3%A4ljning%20av%20djurl%C3%A4kemedel%202018.pdf
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att motverka risken för resistensutveckling av betydelse för folkhälsan. Om enbart 

förskrivning kan vara föremål för effektiv tillsyn kan det inte uteslutas att användning i strid 

med regelverket i ökande grad sker med läkemedel som utlämnats mot rekvisition.  

I det fall även rekvisitioner omfattas av författningsförslagen, med införande av krav på bl.a. 

angivande av förskrivarkod, blir det möjligt att på en detaljerad nivå särskilja rekvisitioner 

som avser läkemedel för djur respektive för människa vilket för närvarande inte är möjligt. 

Det skulle också bli möjligt att följa enskilda veterinärers rekvirering av humanläkemedel 

vilket ytterligare förbättrar möjligheten för tillsyn. Veterinärer har rätt att förskriva såväl 

läkemedel godkända för djur som läkemedel godkända för människor, för användning till 

djur. Att Jordbruksverket och länsstyrelserna har möjlighet att utöva tillsyn över den enskilde 

veterinärens rekvirering av antibiotiska läkemedel som är godkända enbart för människa och 

där råd om begränsningar till djur finns uttalade i policydokument och rekommendationer, är 

av stort värde ur ett folkhälsoperspektiv. Genom den nya EU-veterinärförordningen, 2019/6, 

kommer det att bli än mer reglerat vilka antibiotiska läkemedel som inte får användas till djur, 

se art. 37.3–37.5 samt 107.5.  

3. Samråd 
Uppdraget har genomförts i nära dialog med E-hälsomyndigheten, Statens Jordbruksverk och 

Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna. Vid utarbetandet av 

författningsförslagen har Läkemedelsverket i möjligaste mån beaktat de synpunkter som 

övriga myndigheter har framfört. Dialog kring behov och konsekvenser har även förts med 

intressenterna Sveriges veterinärförbund (genom E-hälsomyndigheten) och Sveriges 

Apoteksförening. Ett studiebesök har genomförts på ett öppenvårdsapotek. 

4. Bakgrund 
Det saknas för närvarande reglering av att öppenvårdsapoteken i samband med expediering av 

recept för djur ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten, vilken information som ska 

registerhållas och vilka som får ta del av uppgifterna och för vilka ändamål. Enligt uppgift 

från E-hälsomyndigheten lämnar apoteken i viss utsträckning uppgifter om expedierade 

läkemedel ändå eftersom det är samma expedieringssystem som används som när de 

expedierar recept avseende läkemedel för behandling av människa.  

När en veterinär förskriver läkemedel elektroniskt får E-hälsomyndigheten in receptuppgifter 

direkt från förskrivaren. E-hälsomyndigheten har tekniska krav på att veterinärnummer ska 

anges vid elektronisk förskrivning, något motsvarande krav finns inte i de föreskrifter som 

reglerar vad som ska anges på recept4. Förskrivs recept på annat sätt än elektroniskt saknas 

därför uppgift om veterinärnummer. Detta gör att möjligheten till förskrivarbaserad statistik 

vid förskrivning av läkemedel till djur blir begränsad. Några krav på att ange 

veterinärnummer vid rekvirering av läkemedel från apotek eller partihandel finns inte heller. 

Statistik över och uppgifter om förskrivning och rekvisition av läkemedel till djur är 

nödvändiga för tillsyn och uppföljning. Statistik över försäljning av antibiotika har särskild 

betydelse i arbetet mot antimikrobiell resistens. 

Veterinärer (samt annan djurhälsopersonal) står vid utövande av verksamhet enligt lagen 

(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård under offentlig kontroll av 

                                                 

4 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 

sprit. 
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Jordbruksverket. Länsstyrelserna utövar tillsynen i egenskap av kontrollmyndigheter. 

Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas offentliga kontroll och ger stöd, råd och 

vägledning till dessa. Kontroll av veterinärers läkemedelsförordnanden syftar till att 

säkerställa att samhällets krav på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses. 

Syftet är också att åstadkomma en god kontroll över yrkesutövarna så att en god och säker 

djurvård och djurhälsa uppnås. Detta innefattar att förebygga olämplig förskrivning och 

användning av läkemedel – framförallt antibiotika – och förskrivning som inte är i 

överensstämmelse med lagstiftning och riktlinjer. En förutsättning för att kunna fullgöra 

tillsynsuppdraget är tillgång till uppgifter om och statistik över enskilda förskrivares 

förskrivningar och rekvisitioner.  

Veterinärer har ett behov av att kunna följa upp hur man själv förskriver och rekvirerar 

läkemedel. Att se sina egna förskrivningar och rekvisitioner i förhållande till referensvärden 

(t.ex. arbetsplatsen, regionen, en viss specialitet) kan leda till ökad följsamhet till riktlinjer. 

Om man på arbetsplatser samlar statistik för enskilda förskrivare kan orsaker till eventuella 

skillnader diskuteras med syfte att främja klok och ansvarsfull förskrivning. Följsamhet till 

den så kallade kaskadprincipen liksom till regelverk som begränsar veterinärers möjlighet att 

förskriva vissa antibiotika kan också utvärderas och diskuteras lokalt. 

Genom ett krav för veterinärer att ange veterinärnummer på recept och rekvisitioner och 

registrering av dessa samt kodade uppgifter om folkbokföringsort skulle statistik kunna tas 

fram på regional nivå, och skillnader mellan regioner studeras. Vidare kan skillnader mellan 

veterinärers förskrivarprofil för vissa typer av produkter eller djurslag studeras. Motsvarande 

uppgifter skulle också utgöra värdefulla data i samband med riskvärderingar där till exempel 

regionala skillnader skulle kunna vägas in.  

För tillsyn och uppföljning är det av vikt att Jordbruksverket och länsstyrelserna får tillgång 

även till uppgifter hänförliga till djurägare och vissa uppgifter om djuret som ska behandlas. 

Djurägarens personnummer eller organisationsnummer (om det är en juridisk person) skulle 

alltid behöva anges vid förskrivning av läkemedel till djur. Det skulle även behöva framgå om 

djuret som ska behandlas tillhör en grupp eller en besättning av djur.  

För att göra det möjligt för E-hälsomyndigheten att tillhandahålla uppgifter om förordnade 

och expedierade läkemedel för djur, innefattande uppgift om förskrivare med angiven 

förskrivarkod (veterinärnummer), behöver författningsändringar i enlighet med denna rapport 

göras.  
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5. Gällande rätt 
I detta kapitel redogörs huvudsakligen för hur förordnande av läkemedel för behandling av 

djur, tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel i användning, detaljhandel med och annat 

utlämnande av läkemedel samt registerföring av uppgifter hänförliga till förordnanden av 

läkemedel regleras. Det anges även en kort bakgrund om regleringen av 

personuppgiftsbehandling. 

5.1. Förordnande av läkemedel för djur 

Recept 

Enligt 2 kap. 3 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34)5 om förordnande och 

utlämnande av läkemedel och teknisk sprit får veterinär med legitimation eller den som har 

annan behörighet att utöva yrket förordna läkemedel för behandling av djur. Förskrivning av 

läkemedel för djur kan ske på en blankett som är fastställd i HSLF-FS 2016:34, se bilaga 9 till 

föreskrifterna. De uppgifter som anges på receptblanketten i bilagan är obligatoriska. 

Förskrivningen kan även ske elektroniskt eller via telefon eller fax. Även om förskrivningen 

görs elektroniskt är det uppgifterna i bilaga 9 som ska anges och överföras till E-

hälsomyndigheten för att förskrivningen ska vara fullständig, se 4 kap. 1 § HSLF-FS 2016:34. 

Av bilaga 9 till föreskrifterna framgår att uppgifter om djurrecept ska innehålla uppgifter om 

djurägaren, läkemedels namn och styrka, djuridentitet, karenstid m.m. Enligt 5 kap. 9 § ska 

djurägarens personnummer anges när så kallade särskilda läkemedel (läkemedel som anges i 

bilaga 8 till föreskrifterna, bl.a. narkotiska läkemedel) förskrivs.  

Den 1 juli 2020 träder nya receptföreskrifter i kraft, Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-

FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. I de nya 

receptföreskrifterna anges de obligatoriska receptuppgifterna för förskrivning till djur i 5 kap. 

5 §. Även i de nya föreskrifterna är det samma uppgifter som ska anges oberoende av om 

förskrivningen görs på pappersblankett eller elektroniskt. De uppgifter som ska anges är 

följande: 

1. Djurägarens namn och adress. Om receptet avser särskilda läkemedel ska även djurägarens 

personnummer eller födelsedatum anges. 

2. Djurslag och djurets identitet. 

3. Läkemedelsnamn, läkemedelsform, styrka och mängd eller behandlingstid. Vid 

förskrivning av särskilda läkemedel ska förpackningsstorlek alltid anges. 

4. Dosering, användning och behandlingsändamål. 

5. Om förskriven dosering av läkemedlet är högre än rekommenderad dos för aktuellt 

ändamål ska detta markeras med ordet ”obs”. 

6. Hur många gånger ett recept får expedieras. 

7. Expedieringsintervall, och hur långt intervallet ska vara. 

8. Vid förskrivning till livsmedelsproducerande djurslag ska uppgift om karenstid för slakt, 

mjölk, ägg och honung lämnas. Även karenstid som är noll dygn ska anges. 

9. Om det första uttaget måste göras före ett visst datum. 

10. Om receptets giltighetstid ska vara kortare än ett år. 

                                                 

5 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 

sprit omarbetas för närvarande. De planeras ersättas med nya föreskrifter från och med den 1 juli 2020. 

Hänvisningarna i denna rapport avser de nu gällande föreskrifterna (HSLF-FS 2016:34) om inte annat anges. 

Åberopade paragrafer kommer att ha en motsvarighet i de nya föreskrifterna. 
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11. Särskilda upplysningar av vikt för expedierande öppenvårdsapotek. 

12. Veterinärens namn, yrke samt adress och telefon till arbetsplats. 

13. Datum då förskrivningen görs. 

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter är det således dessa uppgifter som en förskrivare ska 

överföra elektroniskt till E-hälsomyndigheten om förskrivaren väljer att utfärda elektroniska 

recept. E-hälsomyndigheten har uppställt krav på ett antal ytterligare uppgifter för att deras 

system ska ta emot elektroniska förskrivningar. E-hälsomyndighetens krav innefattar 

organisationsnummer för juridiska personer som är djurhållare och personnummer på andra 

djurägare, även i fall när det inte är ett särskilt läkemedel som förskrivs. Dessutom krävs 

telefonnummer till djurägaren. Typ av identitet på djuret ska anges, i betydelsen om det är en 

individ eller om djuret tillhör en grupp eller besättning av djur. E-hälsomyndigheten kräver 

även att veterinärnummer anges. 

Vid förskrivning på pappersrecept kan ett öppenvårdsapotek registrera receptuppgifter i E-

hälsomyndighetens receptregister för djur. Det kan antingen ske i samband med utlämnandet 

av det förskrivna läkemedlet eller om en djurägare går till ett apotek och ber om att ett 

pappersrecept ska överföras till ett elektroniskt recept. För närvarande saknas det 

författningskrav som ålägger öppenvårdsapoteken att registrera expedieringar av läkemedel 

för behandling av djur i E-hälsomyndighetens system. Enligt uppgift från E-

hälsomyndigheten är det emellertid inte ovanligt att öppenvårdsapoteken ändå gör detta. 

Rekvisitioner 

När en förskrivare beställer läkemedel från ett öppenvårdsapotek till sin klinik för användning 

vid vård och behandling görs det genom rekvisition. Även rekvisitioner regleras i 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34). De formkrav som finns för utfärdande av 

rekvisitioner är mindre omfattande än för utfärdande av recept. En rekvisition får utfärdas 

antingen på papper eller elektroniskt, den får överföras via fax och i vissa undantagsfall per 

telefon, se 6 kap. 1–4 §§. Av 6 kap. 5 § följer att det av en rekvisition tydligt ska framgå vad 

som beställs och vem som ansvarar för rekvisitionen.  

Enligt 6 kap. 1 § HSLF-FS 2016:34 får den som är behörig förskrivare enligt 2 kap. samma 

föreskrifter rekvirera och motta sådant som omfattas av behörigheten. Läkemedel och teknisk 

sprit får rekvireras elektroniskt om det finns ett skriftligt avtal om överföring av elektroniska 

rekvisitioner mellan beställaren och berörda öppenvårdsapotek. Det ska säkerställas att 

samtliga uppgifter som behövs vid elektronisk rekvisition överförs på ett säkert och korrekt 

sätt. Kan dessa krav inte uppfyllas får rekvisitionen inte expedieras.  

För elektroniska rekvisitioner kommer några uppgifter om förordnandet således inte att 

överföras till eller lagras hos E-hälsomyndigheten. Det är endast i samband med 

öppenvårdsapotekens rapportering av försäljningsstatistik enligt 11 § förordningen (2009:659) 

om handel med läkemedel som uppgifter om försäljningar gjorda mot rekvisitioner 

rapporteras till E-hälsomyndigheten. I dagsläget finns inget krav på förskrivarkod eller 

liknande i denna rapportering och av denna anledning är det svårt att särskilja försäljning som 

skett mot human- och djurrekvisitioner i större volymer. 
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5.2. Personuppgiftsbehandling 

 

Artikel 6 i dataskyddsförordningen6 reglerar när behandling av personuppgifter är laglig. Av 

artikel 6. 1 c följer att sådan behandling är laglig när behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6.1 e är 

behandlingen laglig när den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 

som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Det finns ytterligare fyra 

rättsliga grunder när behandling är till tillåten som alla regleras i artikel 6, bland annat 

samtycke i punkten a. 

Av artikel 6.3 följer vidare att den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska 

fastställas i enlighet med antingen unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den 

personuppgiftsansvarige omfattas av. Vidare framgår av samma artikel att syftet med 

behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om behandling enligt punkt 1 

e, vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 

personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Den rättsliga grunden kan innehålla särskilda 

bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i förordningen, bland annat: 

de allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av 

uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka 

personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid 

samt typer av behandling och förfaranden för behandling. Unionsrätten eller 

medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara 

proportionell mot det legitima mål som eftersträvas. 

I 2 kap. 1 § lagen (2018:212) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning, anges att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6. 1 c i 

EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för att den 

personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag eller 

annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller 

annan författning. Enligt 2 kap. 2 § samma lag får personuppgifter behandlas med stöd av 

artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig antingen för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av 

kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller 

som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan 

författning. 

Det finns särskilda författningar för många myndigheter och andra aktörer, så kallade 

registerförfattningar. Registerförfattningar kompletterar också dataskyddsförordningen. 

Exempel på sådana är bl.a. apoteksdatalagen (2009:367) som reglerar öppenvårdsapotekens 

personuppgiftsbehandling och lagen (1996:1196) om receptregister som reglerar E-

hälsomyndighetens personuppgiftsbehandling av förskrivningar. Förslaget till förordning om 

register över förordnande läkemedel för behandling av djur är också en registerförfattning.  

 

                                                 

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 

av direktiv 95/46/EG. 
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5.3. Tillsyn och uppföljning över läkemedelsanvändning på djur 

Vid behandling av djur används såväl godkända veterinärmedicinska läkemedel och i vissa 

fall godkända humanläkemedel. Även läkemedel som inte är godkända men som fått särskilt 

tillstånd till försäljning (licens) eller läkemedel som framställts på apotek (extempore) får 

användas.  

Jordbruksverket och länsstyrelserna har ansvaret för tillsynen av veterinärerna (med undantag 

för Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer) och därmed bl.a. deras läkemedelsanvändning. 

Länsstyrelserna har den operativa tillsynen över veterinärverksamheten samt vissa uppgifter i 

fråga om livsmedelskontroll, djurskydd och smittskydd inom länet. 

Länsstyrelserna ska även kontrollera djurhållare som håller livsmedelsproducerande djur med 

avseende på läkemedelsanvändningen enligt 6 § lagen (2006:806) om provtagning på djur 

m.m. Denna kontroll kallas för ”läkemedel på gård”. Med ”läkemedel på gård” avses 

djurhållares läkemedelshantering, vilket även innefattar hantering av homeopatika. Kontroll 

görs av de substanser som används i djurhållningen. 

I denna tillsyn ingår även tillsyn av villkorad läkemedelsanvändning, se avsnitt 5.5. I denna 

tillsyn ingår såväl kontroll av veterinär som djurhållare. 

Jordbruksverket för ett register över dem som har behörighet att utöva veterinäryrket i 

Sverige. Varje person som har sådan behörighet har ett personligt identifikationsnummer i 

registret som benämns veterinärnummer7. 

Av särskild vikt när det gäller användning av läkemedel på djur är de föreskrifter som gäller 

veterinärers val av läkemedel vid förskrivning och i vilka fall behandlingar får delegeras. 

Veterinären ska i första hand förskriva läkemedel som finns godkända för djurslaget och 

indikationen i fråga. Under vissa förutsättningar är det dock tillåtet att förskriva även andra 

läkemedel, till exempel sådana som är godkända för humant bruk eller godkända i andra 

länder inom EES-området (enligt den s.k. kaskadprincipen). Hur denna förskrivning ska ske 

regleras i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och 

läkemedelsanvändning (saknr. D 9). 

Jordbruksverket har i dessa föreskrifter reglerat veterinärers rätt att förskriva och 

tillhandahålla läkemedel i anslutning till djursjukvård och djurhälsovård samt villkor för eller 

förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur. 

Jordbruksverket handlägger anmälningar om disciplinpåföljd för djurhälsopersonal, prövotid 

för den som har legitimation som t.ex. visat sig oskicklig eller olämplig vid utövning av sitt 

yrke inom djurens hälso- och sjukvård, återkallande av legitimation eller begränsningar av 

förskrivningsrätt. 

Livsmedelsverket ansvarar för kontrollen av läkemedelsrester i animaliska livsmedel i 

Sverige. I direktiv 96/23/EG8 fastslås hur kontrollen ska genomföras inom EU. I dag innebär 

detta att kontrollen i princip genomförs på samma sätt i alla medlemsstater och beror av 

respektive lands storlek av produktion av respektive djurslag och livsmedel. Livsmedelsverket 

kan i förekommande fall lämna över till Jordbruksverket och länsstyrelserna att vidare hantera 

frågor om otillåtna restsubstanser med stöd av lagen om provtagning på djur m.m.  

                                                 

7 SOU 2014:87, s. 84. 
8 Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och 

restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 

85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG 
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5.4. Detaljhandel  

Det framgår av 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel att handel med 

läkemedel endast får ske av den som innehar tillstånd från Läkemedelsverket. Detaljhandel 

med veterinärmedicinska läkemedel får endast ske på öppenvårdsapotek, vilket skiljer sig från 

regleringen av humanläkemedel som i viss utsträckning får säljas på andra ställen än 

öppenvårdapotek. 

Av 4 kap. 1 § andra stycket 2 lagen om handel med läkemedel framgår att den som har 

tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel får sälja vaccin och serum direkt till 

sjukvårdsinrättningar, läkare och veterinärer.  

5.5. Annat utlämnande 

Veterinärer får under vissa omständigheter lämna ut läkemedel direkt till djurägaren genom 

s.k. jourdos, se 3 kap. 1 och 2 §§ HSLF-FS 2016:34. Det finns en mer omfattande möjlighet 

att lämna ut jourdos på djursidan jämfört med humansidan. Utlämnandet av jourdos får dock 

endast ske i samband med behandling och får inte äga rum i form av detaljhandel.  

Veterinärer har möjlighet att för vissa djurslag och produktionstyper tillämpa s.k. villkorad 

läkemedelsanvändning. Det innebär att, under vissa villkor, har en veterinär möjlighet att 

förskriva läkemedel som djurägaren själv kan använda för behandling av djuren mot vissa i 

förväg fastställda indikationer. Bestämmelserna om villkorad läkemedelsanvändning avser 

förskrivning och användning av läkemedel och är inte direkt kopplade till utlämnade av 

jourdos. Vid villkorad läkemedelsanvändning förskriver veterinär i regel läkemedel som kan 

lämnas ut av apotek. Bestämmelser om jourdoser återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter 

medan bestämmelser om villkorad läkemedelsanvändning återfinns i Jordbruksverkets 

föreskrifter.   

5.6. Lagring och rapportering av recept- och rekvisitionsuppgifter 

Den nationella läkemedelslistan (NLL) är avsedd att bli en rikstäckande informationskälla 

som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information 

om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Den ersätter receptregistret och 

läkemedelsförteckningen som det redogörs för nedan. Den nationella läkemedelslistan ska 

förenkla informationsöverföringen mellan hälso- och sjukvård och apotek. NLL regleras i 

lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Enligt 9 kap. 1 § lagen om nationell 

läkemedelslista ska hälso- och sjukvårdsaktörer vara anslutna till NLL senast den 1 juni 2022. 

Huvuddelen av övriga delar av lagen träder i kraft den 1 juni 2020. Både receptregisterlagen, 

lagen om läkemedelsförteckning och lagen om nationell läkemedelslista reglerar enbart 

läkemedel som förskrivits för behandling av människa. 

Receptregister m.m. 

I lagen (1996:1156) om receptregister (receptregisterlagen) anges att E-hälsomyndigheten får 

föra ett register över förskrivningar av läkemedel och andra varor för människor 

(receptregister). Receptregistret är ett elektroniskt register där information om recept sparas. 

Ett elektroniskt recept är tillgängligt på alla apotek i Sverige.  

Receptdepån är den databas där e-recept lagras. Den databas som lagrar recept till människor 

heter Receptdepå human.  
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När en förskrivare skriver ut ett läkemedel eller andra varor inom läkemedelsförmånen på ett 

elektroniskt recept lagras uppgifterna i receptdepå human tills den enskilde i fråga besöker 

apoteket. På apoteket kan den enskilde välja mellan att fortsätta lagra receptet elektroniskt 

eller att låta apoteket skriva ut det som ett pappersrecept9. 

I 12–18 a §§ receptregisterlagen regleras en rad uppgiftsskyldigheter för E-hälsomyndigheten 

att lämna ut uppgifter från recept till bl.a. öppenvårdsapotek, förskrivare, Socialstyrelsen, 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

(TLV).  

Av 18 a § receptregisterlagen framgår att E-hälsomyndigheten till Läkemedelsverket ska ange 

uppgifter om inköpsdag, vara, mängd och dosering redovisade per öppenvårdapotek. Såsom 

anges ovan avser bestämmelsen endast förskrivningar gjorda till människa. 

Läkemedelsförteckningen 

Av lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning följer att E-hälsomyndigheten ska föra ett 

särskilt register över köp av förskrivna läkemedel (läkemedelsförteckning). 

Läkemedelsförteckningen finns för att patienter ska erhålla en bättre läkemedelsanvändning 

och en säkrare vård.  

 

Enligt 3 § lagen om läkemedelsförteckning får dokumentation av köp av förskrivna läkemedel 

endast användas för att 

   1. åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för den registrerade, 

   2. bereda den registrerade vård eller behandling, 

   3. komplettera den registrerades patientjournal, 

   4. underlätta den kontroll som ska genomföras innan ett läkemedel lämnas ut till den 

registrerade från apotek, samt 

   5. underlätta den registrerades läkemedelsanvändning. 

 

Av andra stycket i samma bestämmelse framgår att tillgång till uppgifterna i 

läkemedelsförteckningen endast får lämnas med uttryckligt samtycke från den registrerade till 

   1. förskrivare av läkemedel för ändamål som anges i första stycket 1–3, 

   2. legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel för ändamål som anges 

i första stycket 2 och 3, om det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den vård 

eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver, och 

   3. farmaceut på apotek för ändamål som anges i första stycket 4 vid färdigställande av 

läkemedel som ska lämnas ut till den registrerade. 

 

Om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, får uppgifterna i förteckningen lämnas ut 

till förskrivare och till legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel om 

det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den vård eller behandling som han eller 

hon oundgängligen behöver. 

 

Enligt 8 § samma lag får läkemedelsförteckningen innehålla 

• förskriven vara, mängd och dosering, aktiv substans, läkemedelsform, styrka, 

administreringssätt, läkemedelsbehandlingens längd, behandlingsändamål och datum 

för förskrivning, 

                                                 

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

privatpersoner/#receptdepa-human. 
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• patientens namn, personnummer eller samordningsnummer, folkbokföringsort och 

postnumret i patientens bostadsadress, 

• förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och förskrivarkod, 

• ordinationsorsak, 

• senaste datum för när läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas, 

• expedierad vara, mängd och dosering, datum för expediering, expedierande apotek, 

expedierande farmaceut och uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett 

förskrivet läkemedel och skälen för det, 

• kostnad, kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

och kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168), 

• andra uppgifter som krävs i samband med en förskrivning eller en expediering, 

• uppgift om samtycke och om spärrade uppgifter, och 

• uppgift om fullmakt. 

 

När informationen är äldre än 15 månader tas den bort, vilket framgår av 9 § samma lag. 

Öppenvårdsapotekens uppgiftslämnande till E-hälsomyndigheten 

I 2 kap. 6 § 510 lagen (2009:366) om handel med läkemedel regleras uppgiftsskyldigheten för 

öppenvårdsapoteken att till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som framgår av 8 § 

receptregisterlagen (inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad, förskrivningsorsak, 

patientens namn, förskrivarens namn och ett antal ytterligare uppgifter) vid expediering av en 

förskrivning. Eftersom det är en hänvisning till receptregisterlagen avses enbart läkemedel 

som förskrivits för behandling av människa.  

 

Av 2 kap. 6 § 7 lagen om handel med läkemedel och 11 § förordningen (2009:659) om handel 

med läkemedel följer att öppenvårdsapoteken även på annat sätt än i samband med 

expediering av recept ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten om de läkemedel som sålts 

varje månad. Syftet med denna uppgiftsskyldighet är att E-hälsomyndigheten ska kunna föra 

försäljningsstatistik över detaljhandeln med läkemedel. Denna skyldighet att lämna uppgifter 

omfattar alla slags läkemedel, även veterinära, och oavsett om de lämnats ut mot recept eller 

inte. Uppgiftsskyldigheten omfattar också läkemedel som lämnats ut mot rekvisitioner. De 

uppgifter som omfattas av denna rapporteringsskyldighet är betydligt färre än de som 

omfattas av kravet på överföring av uppgifter i samband med expediering av förskrivningar.  

 

Enligt 7 kap. 1 § samma lag har Läkemedelsverket tillsyn över efterlevnaden av lagen om 

handel med läkemedel och de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen. 

Öppenvårdsapotekens personuppgiftsbehandling 

Öppenvårdsapotekens personuppgiftshantering regleras i apoteksdatalagen (2009:367), bl.a. 

anges i 8 § att öppenvårdsapoteken får behandla personuppgifter för expediering av 

förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder i anslutning till expedieringen. Behandlingen får 

avse personuppgifter som rör konsumenter och de som är behöriga att förordna läkemedel ( 1 

§). 

                                                 

10 Bestämmelsen kommer ha en ny lydelse från och med den 1 juni 2020 och anpassas till lagen (2018:1212) om 

nationell läkemedelslista. 
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Receptdepå djur 

E-hälsomyndigheten har enligt 2 § 7 förordningen (2013:1031) med instruktion för E-

hälsomyndigheten ansvar för ett nationellt register över elektroniska recept för djur. Där 

lagras elektroniskt förskrivna recept avseende läkemedel för behandling av djur. Uppgifter 

som lagras i det befintliga registret är djurägarens namn, adress, personnummer, djurslag, 

eventuell karens, uppgifter om förskrivet läkemedel samt expedieringar som gjorts utifrån 

receptet. Dessutom lagras uppgifter om förskrivaren. I de lagrade uppgifterna ingår således 

personuppgifter såsom djurägarens namn, personnummer och adress samt förskrivarens namn, 

yrke och kontaktuppgifter. Djurägare får möjlighet att lämna sitt samtycke till registreringen i 

samband med att det förskrivna läkemedlet hämtas ut på ett öppenvårdsapotek eller efter 

inloggning på E-hälsomyndighetens webbplats. Fram till dess sker registreringen utan 

djurägarens samtycke. Fortsatt lagring av uppgifterna förutsätter att samtycke lämnas. 

Uppgifterna lagras i 15 månader. Efter ett lämnat samtycke kan även recept som utfärdats på 

pappersblankett läggas in i registret av öppenvårdsapotek för fortsatt lagring i receptdepån.  

 

E-hälsomyndigheten anger som rättslig grund för behandling av personuppgifterna att 

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

av allmänt intresse, se artikel 6. 1 c) och e) i dataskyddsförordningen. E-hälsomyndigheten tar 

ut en avgift uppgående till 1,80 kr per receptorderrad från apoteken för hanteringen av e-

recept. Den legala grunden för avgiftsuttaget är 13 § 2 förordningen med instruktion för E-

hälsomyndigheten. 

5.7. Uppgiftsförordningen 

I förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel 

för djur (uppgiftsförordningen) regleras E-hälsomyndighetens, Jordbruksverkets och SVA:s 

skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur. Förordningen tillkom för att 

Jordbruksverket skulle kunna fullgöra sin skyldighet enligt regeringsbeslutet Jo 1999/1824 att 

årligen redovisa användningen av läkemedel till djur under föregående år. Ytterligare ett skäl 

var att göra det möjligt för SVA och Jordbruksverket att sammanställa den statistik över 

försäljning av antibiotika som årligen rapporteras till nätverket ESVAC inom den Europeiska 

läkemedelsmyndigheten EMA, och till Världsorganisationen för djurhälsa, OIE. Skyldigheten 

att rapportera statistik till EMA blir obligatorisk när förordningen (EU) 2019/6 börjar 

tillämpas. 

Av 2 § framgår att E-hälsomyndigheten på begäran av Jordbruksverket ska lämna ut de 

uppgifter om förordnande och expedierade läkemedel som finns hos myndigheten.  

I 3 § anges att E-hälsomyndigheten efter begäran från SVA ska lämna ut uppgifter om 

förordnande och expedierade antimikrobiella läkemedel för djur som finns på myndigheten. 

Vidare regleras i 4 § att Jordbruksverket på begäran av SVA ska lämna ut uppgifter om 

sådana antimikrobiella läkemedel för djur som tagits emot enligt 2 §. SVA ska lämna ut 

uppgifter på begäran av Jordbruksverket eller Folkhälsomyndigheten som tagits emot enligt 3 

§. 

I 5 § regleras skyldigheten för SVA och Jordbruksverket att lämna ut uppgifter till europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA). 

I 2 och 3 §§ finns även begränsningar av omfattningen på uppgifterna som ska lämnas ut. 

Begränsningarna avser information som direkt pekar ut djurägaren eller den som har förordnat 

läkemedlet. 
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5.8. Veterinärläkemedelsförordningen 

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om 

veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG, kommer kontroll 

över antibiotikaanvändning på djur att regleras på EU-förordningsnivå från och med den 28 

januari 2022 då förordningen ska börja tillämpas. Det innebär t.ex. att vissa antimikrobiella 

läkemedel inte får användas på djur (bl.a. artiklarna 37.3–37.5 samt 107.5) och att 

rapportering till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska göras av medlemsstaterna 

av användning av antimikrobiella läkemedel, se artikel 57. I artikel 123 anges att 

medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utöva kontroll över bl.a. veterinärer och personer 

som äger och håller livsmedelsproducerande djur (123.1 f och g). 

Artikel 105.5 i förordningen reglerar vilka uppgifter ett veterinärrecept minst ska innehålla. 

6. Genomförandet av uppdraget 
E-hälsomyndigheten har varit samordnande och ska redovisa uppdraget i en rapport. 

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att redovisa författningsförslag i en särskild rapport. 

Intentionen i arbetet med rapporterna har varit att genomföra så många aktiviteter som möjligt 

gemensamt, ha täta avstämningar och även bjuda in, förutom Jordbruksverket, de i uppdraget 

särskilt utpekade myndigheterna Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna i 

arbetet. För att uppnå detta har nämnda parter haft sammanlagt tre heldagsmöten, 

kompletterade med veckovisa avstämningsmöten. I den inledande fasen låg fokus på 

behovsbilden utifrån nuläget för att sedan gå över till att diskutera scenarion för lösningar, ha 

dialog med ytterligare intressenter för att fördjupa underlaget till behovs- och 

konsekvensbedömningen. Utifrån detta underlag tog respektive myndighet fram utkast till 

respektive rapport vilka stämdes av och vidarebearbetades i dialog med de närmast 

medverkande intressenterna inom ramen för mötesstrukturen enligt ovan.   

7. Överväganden och förslag 
I detta kapitel beskrivs de utgångspunkter Läkemedelsverket har haft i sina förslag utifrån 

gällande sekretessbestämmelser vid respektive myndighet och de uppgiftsskyldigheter som 

idag finns. Därutöver beskrivs förslagen i förhållande till dataskyddslagstiftningen i enlighet 

med uppdragsbeskrivningen. Slutligen beskrivs bakgrunden till utformningen av 

rapporterings- och uppgiftsskyldigheterna. I rapporten har Läkemedelsverket haft som 

utgångspunkt de förslag och bedömningar som görs i SOU 2014:87. Vidare har EU-

förordningen 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel beaktats i relevanta delar.  

7.1. Sekretess 

I uppdraget ska myndigheterna överväga om det finns behov att ändra eller komplettera 

befintliga bestämmelser om sekretess eller sekretessbrytande bestämmelser. Idag säkerställs 

visst uppgiftslämnande gällande uppgifter om förordnanden av uppgiftsskyldighet för E-

hälsomyndigheten i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut 

uppgifter om läkemedel för djur (uppgiftsförordningen, se avsnitt 5.7).  

I de förslag som lämnas i denna rapport säkerställs, genom att E-hälsomyndigheten åläggs en 

uppgiftsskyldighet, att de i uppdraget aktuella uppgifterna om förordnanden och expediering 

av läkemedel för behandling av djur kan lämnas ut till berörda aktörer utan att någon 

sekretessprövning behöver göras. Detta eftersom det följer av 10 kap. 28 § offentlighets- och 
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sekretesslagen (2009:400), OSL, att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan 

myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Mot denna bakgrund gör 

Läkemedelsverket bedömningen att det inte finns anledning att föreslå några ändringar i 

offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 

 

Sekretess vid respektive myndighet 

Läkemedelsverket har i kontakt med berörda myndigheter gjort följande analys av vilka 

sekretessbestämmelser som aktualiseras vid respektive myndighet och som följaktligen kan 

bli tillämpliga om någon aktör som inte omfattas av de föreslagna uppgiftsskyldigheterna 

begär ut uppgifterna. 

 

E-hälsomyndigheten 

Bestämmelsen i 25 kap. 17 a § OSL gäller för uppgift om enskilds hälsotillstånd, men även 

för andra personliga förhållanden. Det är framför allt uppgifter om enskildas 

läkemedelsanvändning som är känsliga. Exempelvis innehåller receptregistret uppgifter om en 

patients namn, personnummer och folkbokföringsort samt om inköpsdag, vara, mängd, 

dosering och förskrivningsorsak. Känsliga uppgifter om enskilda kan dock förekomma i olika 

typer av verksamhet hos myndigheten. Sekretessen enligt bestämmelsen gäller därför 

generellt hos myndigheten och är således inte begränsad till viss registerföring eller annan 

form av verksamhet. 

Även om det förefaller osannolikt att en situation där förskrivning av läkemedel till ett djur 

omfattar en djurägares personliga förhållanden på ett sätt som omfattas av sekretessen i 17 a 

§, kan det var av värde att en uppgiftsskyldighet föreligger för att bryta en sekretess som 

eventuellt skulle kunna uppstå på grund av den bestämmelsen. 

Vidare gäller sekretessen enligt 25 kap. 17 b § OSL generellt hos EHM. Avgörande är om 

uppgiften är av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för 

det intresse som ska skyddas genom bestämmelsen (enskildas affärs- eller driftsförhållanden). 

Om uppgiften är sådan att den genomsnittligt sett måste betraktas som harmlös ska den alltså 

normalt anses falla utanför sekretessen. Om uppgiften i stället typiskt sett måste betraktas som 

känslig, omfattas den normalt av sekretess. Uppgifter som förekommer hos E-

hälsomyndigheten om ett företags försäljning av läkemedel kan enligt motiven i normalfallet 

betraktas som känsliga. Även enligt den här bestämmelsen gäller sekretessen generellt hos 

EHM och genom den föreslagna regleringen bryts sekretessen enligt denna bestämmelse. 

Jordbruksverket och länsstyrelserna 

Vid Jordbruksverket och länsstyrelserna omfattas uppgifter om enskildas affärs- och 

driftförhållanden av sekretess enligt 30 kap. 23 § OSL och 9 § offentlighets- och 

sekretessförordningen (2009:641), OSF, tillsammans med punkt 30 i bilagan till förordningen 

i den mån den enskilde lider skada om uppgiften röjs.  Vidare kan statistiksekretess i 24 kap. 8 

§ OSL aktualiseras. Enligt en ändring i 7 § OSF, som trädde i kraft den 1 juli 2019, är 

uppgifter i undersökningar om försäljning av djurläkemedel hos Jordbruksverket skyddade av 

sekretess. 
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Statens veterinärmedicinska anstalt 

Den sekretessbestämmelse som aktualiseras vid SVA är den s.k. statistiksekretessen enligt 24 

kap. 8 § OSL. Även för SVA tillämpas 7 § i OSF avseende myndighetens undersökningar om 

försäljning av djurläkemedel. 

Läkemedelsverket 

Vid Läkemedelsverket kommer sannolikt samma sekretessbestämmelser i 30 kap. 23 § OSL 

och som beskrivs i avsnittet under Jordbruksverket och länsstyrelserna ovan aktualiseras. I 

Läkemedelsverkets verksamhet är det emellertid punkt 33 i bilagan till OSF som ska 

tillämpas. 

7.2. Ändringar i uppgiftsförordningen 

E-hälsomyndigheten och ett antal andra myndigheter åläggs uppgiftsskyldighet i 

uppgiftförordningen, se avsnitt 5.7. De förslag om uppgiftsskyldighet för E-hälsomyndigheten 

som lämnas i denna rapport överlappar till viss del den regleringen.  

Läkemedelsverket föreslår därför att uppgiftsförordningen ändras så att uppgiftsskyldigheten i 

nuvarande 2 och 3 §§ för E-hälsomyndigheten att lämna vissa uppgifter till Jordbruksverket 

och SVA upphävs då denna uppgiftsskyldighet föreslås regleras 13 c § i förordningen 

(2009:659) om handel med läkemedel. Vidare föreslår Läkemedelsverket att 

uppgiftsskyldigheten kvarstår för SVA att på begäran av Jordbruksverket eller 

Folkhälsomyndigheten lämna sådana uppgifter de fått enligt föreslagna 13 c § förordningen 

(2009:659) om handel med läkemedel. Även uppgiftsskyldigheten för Jordbruksverket och 

SVA som omfattar sådana uppgifter som Sverige ska rapportera till EMA (nuvarande andra 

stycket i 4 § och hela 5 §) kvarstår. Det aktuella regeringsuppdraget omfattar inte att göra 

ändringar i dessa uppgiftsskyldigheter varför dessa två bestämmelser lämnas oförändrade. 

7.3. Förhållandet till dataskyddslagstiftningen 

 

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att analysera hur lämnade författningsförslag förhåller sig 

till reglerna om dataskydd och ska vid behov även lämna författningsförslag om dataskydd. 

Efter att ha genomfört en sådan analys har Läkemedelsverket funnit att det föreligger skäl att 

föreslå en ny registerförfattning för att reglera den aktuella personuppgiftshanteringen, en 

förordning om register över förordnade läkemedel för behandling av djur. 

 

Innehåll i det föreslagna registret 

Det register som för närvarande finns och går under benämningen receptdepå djur innehåller 

elektroniska recept som utfärdats avseende läkemedel för behandling av djur. Av SOU 

2014:87 och under arbetet med detta regeringsuppdrag har det framkommit att det behövs ett 

utförligare register där det även ingår uppgifter om expedierade läkemedel.  

Jordbruksverket och länsstyrelserna har framfört att det är viktigt att myndigheterna, utöver 

uppgifter om förskrivna läkemedel, kan få tillgång till uppgifter om rekvirerade läkemedel för 

att kunna utöva sin tillsyn över veterinärers förordnanden av läkemedel, se avsnitt 2.1. En 

förutsättning för det är att E-hälsomyndigheten även får registrera och behandla 

personuppgifter hänförliga till expedierade rekvisitioner. Läkemedelsverket föreslår därför att 
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E-hälsomyndigheten får en sådan rätt i den nya förordningen. Den föreslagna 

registerförordningen avseende läkemedel för behandling av djur föreslås därför avse 

förordnade och expedierade läkemedel. Begreppet förordnade läkemedel innefattar såväl 

förskrivna läkemedel som rekvirerade läkemedel. Det blir en skillnad mot vad som gäller 

enligt lagen (1996:1196) om receptregister och lagen (2018:1212) om nationell 

läkemedelslista som enbart omfattar läkemedel som förskrivits på recept. 

De uppgifter som behöver ingå i registret är uppgifter som anges vid utfärdande av recept och, 

vid utlämnande mot rekvisition, de uppgifter som ges in till E-hälsomyndigheten i samband 

med rapportering av försäljningsstatistik, se mer om detta i avsnitt 7.4. I uppgifterna ingår 

personuppgifter hänförliga till förskrivare och djurägare.  

 

Myndigheternas behov av personuppgifter  

I SOU 2014:87 föreslog utredningen att det skulle anges i förordning att Jordbruksverket och 

länsstyrelserna skulle få del av personuppgifter hänförliga till den förskrivande veterinären för 

sin tillsyn men inte till personuppgifter hänförliga till djurägaren. Utredningen konstaterade 

att något behov av personuppgifter om djurägaren inte förelåg. Det var endast tillsyn över 

efterlevnaden av kaskadprincipen som ingick i utredningens bedömning, se s. 216.  Vad 

gällde Läkemedelsverkets behov av uppgifter angav utredningen att ”Läkemedelsverket för 

sin tillsyn över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet avseende läkemedel för djur 

bör beredas tillgång till motsvarande uppgifter som för förskrivningar för människa (jfr 18 a § 

receptregisterlagen). Bestämmelserna i receptregisterlagen omfattar bara uppgifter om 

förskrivningar för människa. För tillsynen kan Läkemedelsverket ha behov av uppgifter om 

djurägaren, t.ex. om tillsynen rör klagomål från en enskild rörande öppenvårdsapoteks 

tillhandahållande av läkemedel för djur. För att Läkemedelsverket ska få motsvarande 

uppgifter om förskrivningar för djur bedömer utredningen att det bör tydliggöras i 

förordningen om handel med läkemedel att Läkemedelsverket ska få tillgång till uppgifterna”, 

se s. 216 ff. 

Jordbruksverket och länsstyrelserna utövar tillsyn och gör uppföljningar enligt lagen 

(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, lagen (2006:806) om 

provtagning på djur m.m. samt djurskyddslagen (2018:1192). Det har under utarbetandet av 

denna rapport framkommit att myndigheterna inom ramen för tillsyn och därtill hörande 

ärendehandläggning och uppföljning även behöver kunna få del av personuppgifter hänförliga 

till djurägaren.  

I det föreslagna registret över förordnande läkemedel för behandling av djur är avsikten att 

uppgifter ska samlas in för att bl.a. kunna användas i tillsynsverksamhet hos Jordbruksverket 

och länsstyrelserna. När det gäller tillsynen är fokus på att värna djur- och folkhälsa. Ett gott 

djurskydd och smittskydd samt en hög livsmedelssäkerhet ska uppnås. Det ska kontrolleras 

hur veterinärer bland annat förskriver läkemedel såsom antibiotika, hormonläkemedel och 

narkotiska läkemedel. Det blir då mycket viktigt att det går att följa upp till vem eller vilka 

som en veterinär förskriver läkemedel. Om vissa läkemedel förskrivs till många olika 

djurägare kan förskrivningen vara i sin ordning, men om t.ex. höga doser av antibiotika eller 

narkotiska läkemedel enbart förskrivs till en enda mottagare så kan det utgöra en felaktig 

hantering både av veterinär och djurägare. Ett sådant förhållande behöver berörda 

myndigheter få kännedom om och kunna agera mot. 

I SOU 2014:87 på sidan 215 framkommer att utredningen lämnade förslag för att ge en 

preliminär bild av hur utlämnandet borde regleras. Vidare skriver utredningen att de i 

sammanhanget vill understryka vilka uppgifter som ska lämnas till respektive aktör enligt 

förslaget behöver ses över mot bakgrund av de bedömningar som görs. Det framkommer 
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vidare, på sidan 216 att: ”På motsvarande sätt bör Jordbruksverket i egenskap av 

tillsynsmyndighet få ta del av uppgifter om expedieringar av enskild veterinärs förskrivning 

för tillsyn av kaskadprincipen. Uppgifterna behöver för detta ändamål inte innehålla några 

uppgifter om djurägare.” Förslagen som lades i nämnda SOU avsåg uteslutande tillsyn av 

kaskadprincipen. Eftersom tillsynsmyndigheterna har ett betydligt bredare uppdrag än så på 

det aktuella området, finns det skäl att göra en annan bedömning vad gäller behovet av 

personuppgifter hänförliga till djurägare än den som görs i SOU 2014:87.  

Till skillnad från uppgifter i motsvarande register på humansidan omfattas inte uppgifterna i 

det nu föreslagna registret av hälso- och sjukvårdssekretess. Inte heller hanteras känsliga 

personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning i registret. Därmed finns inte heller av 

dessa skäl anledning att begränsa Jordbruksverket och länsstyrelsernas tillgång till 

djurägaruppgifter, vilket var förslaget i SOU 2014:87. 

I sammanhanget bör även förordning (EU) 2019/6 beaktas. I artikel 57 anges att 

medlemsstaterna ska samla in uppgifter för att möjliggöra en bedömning av användningen av 

antimikrobiella läkemedel på livsmedelsproducerande djur på gårdsnivå. Av artikel 107 

framgår hur antimikrobiella läkemedel inte får användas och även här finns ett gårdsnivå-

perspektiv. Det handlar alltså inte enbart hur en veterinär skriver ut dessa läkemedel utan 

också hur de faktiskt används. Detta medför att det är av stor vikt för både Jordbruksverket 

och länsstyrelserna att få del av uppgifter i registret om djurägare och djurhållare. 

Av EU-förordningens ingress, skäl 85, framgår att för att säkerställa att målen med 

förordningen (gott skydd för djurs välbefinnande och hälsa och för miljön samt värna 

folkhälsan) uppfylls är det viktigt att behöriga myndigheter ska ha befogenhet att göra 

inspektioner i alla stadier, däribland användningen av veterinärmedicinska läkemedel. Det är 

artikel 123 som reglerar kontroller. Av artikel 123 följer att både veterinärer och de som äger 

eller håller livsmedelsproducerande djur ska kontrolleras. Jordbruksverket och länsstyrelserna 

är därför i behov av uppgifter om djurägare och djurhållare. Vidare ska kontrollerna vara 

riskbaserade. Även i detta syfte behöver kontrollmyndigheterna ha tillgång till uppgifterna för 

att kunna genomföra riskbaserade kontroller. Det kan särskilt noteras i artikel 123. 3 c att alla 

upplysningar som kan tyda på bristande efterlevnad ska beaktas. Därmed behöver 

kontrollmyndigheterna full tillgång till uppgifterna i registret. 

Läkemedelsverket föreslår mot bakgrund av detta att E-hälsomyndigheten ska få redovisa 

djurägares personuppgifter som Jordbruksverket och länsstyrelserna behöver för tillsyn och 

uppföljning enligt lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, lagen om 

provtagning på djur m.m. samt djurskyddslagen. Utöver Jordbruksverket och länsstyrelserna 

behöver Läkemedelsverket få tillgång till sådana personuppgifter i enlighet med vad 

utredningen konstaterade i SOU 2014:87 varför också detta föreslås. För att möjliggöra tillsyn 

och uppföljning behöver även personuppgifter hänförliga till veterinärer få behandlas och 

redovisas av E-hälsomyndigheten. Enligt Läkemedelsverkets förslag får därför även sådana 

uppgifter redovisas. 

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen  

Regeringsuppdraget omfattar uppgifter om expediering av läkemedel till djur som 

öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten för behandling och utlämnande till 

andra myndigheter och enskilda veterinärer för ändamål som rör uppföljning, statistik och 

tillsyn. Vid utarbetandet av rapporten har följande behov framkommit. 

− Öppenvårdsapoteken behöver uppgifter ur registret för att kunna expediera läkemedel. 

− E-hälsomyndigheten behöver kunna framställa statistik. 
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− En veterinär behöver kunna få ut redovisning av de förordnanden som veterinären 

själv har gjort för att kunna göra medicinsk uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring i djurens hälso- och sjukvård. 

− Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt behöver få uppgifter 

redovisade för att kunna framställa statistik och utföra epidemiologiska 

undersökningar, forskning, uppföljning, analys, utvärdering och kvalitetssäkring inom 

djurens hälso- och sjukvård och för att kunna uppfylla rapporteringsskyldigheter 

avseende förordnade och expedierade läkemedel. 

− Jordbruksverket och länsstyrelserna behöver redovisning av uppgifter för att kunna 

utöva tillsyn och uppföljning. 

− Läkemedelsverket behöver redovisning av uppgifter för epidemiologiska 

undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård och för sin tillsyn över 

tillhandahållandeskyldigheten i 2 kap. 6 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel 

och över uppgiftslämnande vid expediering enligt 2 kap. 6 § 5 a samma lag (punkten 5 

a i paragrafen föreslås införas i denna rapport). 

Personuppgifterna i registret behöver därför få behandlas och redovisas för dessa ändamål och 

E-hälsomyndigheten behöver kunna lämna ut dessa uppgifter i enlighet med förslagen i denna 

rapport.  

 

Dataskyddslagstiftning 

E-hälsomyndigheten har angett artikel 6. 1 c och e dataskyddsförordningen som rättslig grund 

att föra det redan befintliga registret receptdepå djur. Artikel 6 reglerar när behandling av 

personuppgifter är laglig. Av artikel 6. 1 c följer att sådan behandling är laglig när 

behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6.1 e är behandlingen laglig när den är nödvändig för 

att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 

myndighetsutövning.  

 

Av artikel 6.3 följer vidare att den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska 

fastställas i enlighet med antingen unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den 

personuppgiftsansvarige omfattas av. Vidare enligt artikel 6.3 ska syftet med behandlingen 

fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om behandling enligt punkt 1 e, vara 

nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 

personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Den rättsliga grunden kan innehålla särskilda 

bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i förordningen, bland annat: 

de allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av 

uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka 

personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid 

samt typer av behandling och förfaranden för behandling. Unionsrätten eller 

medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara 

proportionell mot det legitima mål som eftersträvas. 

 

I 2 kap. 1 § lagen (2018:212) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning, anges att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6. 1 c i 

EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för att den 

personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag eller 

annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller 
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annan författning. Enligt 2 kap. 2 § samma lag får personuppgifter behandlas med stöd av 

artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig antingen för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av 

kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller 

som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan 

författning. 

 

Behov av nationell författningsreglering 

Det ingår i uppdraget att författningsreglera att bl.a. personuppgifter ska registreras och 

behandlas i syfte att uppgifterna ska lämnas ut till olika aktörer för vissa ändamål. Det är fråga 

om fortlöpande registrering av personuppgifter hänförliga till ett stort antal personer. 

Personuppgifterna ska behandlas och lämnas ut och uppgifterna behöver bevaras i registret 

under en inte obetydlig tid. Enligt Läkemedelsverkets bedömning utgör dessa omständigheter 

skäl att nationellt författningsreglera personuppgiftsbehandlingen.  

 

En skillnad i förhållande till registrering av förskrivningar av läkemedel för behandling av 

människa är att behandling av särskilda personuppgifter enligt artikel 9 i 

dataskyddsförordningen inte kommer att ske inom ramen för registret över förordnade 

läkemedel för behandling av djur. Det kommer inte att lagras några uppgifter hänförliga till en 

persons hälsa i det föreslagna registret utan enbart uppgifter om hälsa hänförliga till djuret 

eller djuren som ska behandlas. Trots avsaknad av känsliga personuppgifter i det nu aktuella 

registret finns det många likheter mellan registren varför Läkemedelsverket har utgått ifrån 

receptregisterlagen och lagen om nationell läkemedelslista i sitt författningsförslag. 

 

En särskild fråga är om det aktuella registret behöver regleras i lag eller om det kan regleras i 

förordning. I prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag, s. 26, anges att dataskyddslagen, i likhet 

med personuppgiftslagen, är av offentligrättslig karaktär. Som helhet måste den även 

betraktas som betungande i förhållande till de personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden som träffas av den. Dataskyddslagens bestämmelser gäller inte bara 

för statliga myndigheter, utan även för kommuner, företag och enskilda. Det krävs därför 

enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 och 3 § regeringsformen, RF, bemyndiganden i lag för att 

anslutande föreskrifter ska kunna meddelas av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet. 

När det däremot gäller sektorsspecifika författningar som enbart rör behandling av 

personuppgifter som utförs av statliga myndigheter som lyder under regeringen förhåller det 

sig annorlunda. Med undantag för de fall som avses i 2 kap. 6 § andra stycket RF kan sådana 

föreskrifter som direkt eller indirekt rör behandling av personuppgifter meddelas av 

regeringen med stöd av dess restkompetens enligt 8 kap. 7 § första stycket 2 RF. Det finns i 

dag ett stort antal förordningar av detta slag. 

 

I SOU 2014:87 gjordes bedömningen att någon registerlag motsvarande receptregisterlagen 

inte var nödvändig för hanteringen av personuppgifter i samband med registrering av 

förskrivning av läkemedel för djur och expediering av sådana förskrivningar. Bedömningen 

grundade sig huvudsakligen på att det inte är fråga om känsliga personuppgifter som lagras 

och behandlas, se s. 206 ff. Läkemedelsverket instämmer i denna bedömning. Det kan inte 

anses att kravet på reglering i lag enligt 2 kap. 6 § andra stycket RF är tillämpligt på den 

föreslagna registerförfattningen. De föreslagna bestämmelserna om ett register över 
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förordnade och expedierade läkemedel för behandling av djur bör därför kunna beslutas av 

regeringen med stöd av dess restkompetens enligt 8 kap. 7 § första stycket 2 RF. 

 

I SOU 2014:87 föreslogs att bestämmelser om E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna 

uppgifter till olika aktörer skulle läggas i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. 

Såsom framgått ovan har Läkemedelsverket beaktat fler omständigheter än vad som låg till 

grund för utredningens förslag. Syftet med det nu föreslagna registret är betydligt vidare än 

det som föreslogs i SOU 2014:87. I nämnda SOU utreddes enbart tillsyn över veterinärers 

förskrivningar inom den så kallade kaskadprincipen. I denna rapport har Läkemedelsverket 

beaktat Jordbruksverkets och länsstyrelsernas tillsyn och uppföljning enligt lagen (2009:302) 

om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, lagen (2006:806) om provtagning på djur 

m.m. samt djurskyddslagen (2018:1192). Dessutom har det beaktats att Jordbruksverket och 

länsstyrelserna även har behov av personuppgifter hänförliga till djurägaren för sin tillsyn. I 

SOU 2014:87 var det, som anges ovan, enbart aktuellt med personuppgifter hänförliga till 

förskrivande veterinär. Författningsregleringen av registerföringen av personuppgifter 

behöver därför bli mer omfattande än den utredningen övervägde. Läkemedelsverket bedömer 

att det mot bakgrund av detta inte är lämpligt att placera de föreslagna bestämmelserna i 

förordningen om handel med läkemedel. Läkemedelsverket föreslår därför att bestämmelserna 

om ett register för förordnade läkemedel för behandling av djur tas in i en ny förordning.  

 

En ny registerförordning 

Läkemedelsverket föreslår att den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter 

hänförliga till förordnanden av läkemedel för behandling av djur ska slås fast i en ny 

förordning, den föreslagna förordningen om register över förordnade läkemedel för 

behandling av djur. Vid utarbetandet av förslaget till den nya förordningen har 

Läkemedelsverket utgått från lagen (1996:1196) om receptregister och lagen (2018:1212) om 

nationell läkemedelslista och anpassat skrivningarna i dessa lagar till förutsättningarna för 

förordnande av läkemedel för djur.  

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt lagen om receptregister och lagen om 

nationell läkemedelslista och kommer också att vara det enligt den föreslagna 

registerförordningen. E-hälsomyndigheten föreslås få uppgiftsskyldighet i förhållande till 

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket, 

öppenvårdsapoteken och till enskilda veterinärer i förordningen. 

Läkemedelsverket föreslår ingen sökbegränsning motsvarande 9 § receptregisterlagen och 3 

kap. 9 § lagen om nationell läkemedelslista. Vid beaktande av att några känsliga 

personuppgifter inte ingår i registret saknas det enligt Läkemedelsverkets bedömning skäl att 

skriva in en sådan begränsning. Av samma skäl föreslås inte heller någon bestämmelse som 

anger vilka personuppgifter registret får innehålla. Däremot föreslås skyldigheter för den 

personuppgiftsansvarige (E-hälsomyndigheten) att lämna viss information om uppgifterna i 

registret till den registrerade. Det föreslås inte heller någon bestämmelse om rätt att ta ut 

avgifter för registret då detta redan regleras i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-

hälsomyndigheten (se 13 §). De föreslagna bestämmelserna i den nya förordningen 

kommenteras i detalj i författningskommentarerna, se avsnitt 9.3 nedan. 
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7.4. Rapporteringsskyldighet för öppenvårdsapotek 

Förskrivna läkemedel 

För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra ett register över uppgifter hänförliga till 

förordnade och expedierade läkemedel för behandling av djur behöver myndigheten få in 

uppgifter om detta. Vid förskrivning av läkemedel framgår av 4 kap. 1 § Läkemedelsverkets 

föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 

sprit att förskrivaren vid elektronisk förskrivning ska överföra receptuppgifterna till E-

hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten får därigenom in uppgifter till receptdepå djur direkt 

från förskrivaren i sådana fall. Vid förskrivning på pappersrecept kommer inga uppgifter in 

till E-hälsomyndigheten direkt från förskrivare.  

För förskrivningar avseende behandling av djur finns för närvarande heller ingen 

författningsreglerad skyldighet för öppenvårdsapoteken att överföra uppgifter om expedierade 

förskrivna läkemedel till E-hälsomyndigheten. Läkemedelsverket föreslår därför att det införs 

en sådan skyldighet. Öppenvårdsapoteken har redan en motsvarande skyldighet vid 

expediering av förskrivningar avseende läkemedel för behandling av människa, se 2 kap. 6 § 

5 lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Att skyldigheten i 2 kap. 6 § 5 enbart omfattar 

läkemedel för behandling av människa framgår av att uppgifter ska lämnas i enlighet med vad 

som anges i 8 § lagen (1996:1156) om receptregister och den lagen avser enbart 

förskrivningar av läkemedel till människa. Läkemedelsverket föreslår därför att en ny punkt 

läggs till i 2 kap. 6 § lagen om handel med läkemedel där motsvarande rapporterings-

skyldighet åläggs öppenvårdsapoteken vid expediering av läkemedel för behandling av djur.  

Vilka uppgifter som ska lämnas till E-hälsomyndigheten kan bestämmas av regeringen varför 

även ett bemyndigande för detta föreslås tas in i 2 kap. lagen om handel med läkemedel. 

Läkemedelsverket föreslår att regeringen anger dessa uppgifter i förordningen om handel med 

läkemedel.  

Vilka uppgifter som en förskrivare ska ange vid utfärdande av ett recept framgår för 

närvarande i Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2016:34. När EU-förordningen 2019/6 

ska börja tillämpas den 28 januari 2022 finns det i artikel 105 angivet vilka uppgifter ett 

recept minst ska innehålla. Om det nationellt bedöms att fler uppgifter behöver anges vid en 

förskrivning, utöver de som anges i EU-förordningen, kan dessa anges i föreskrifter 

meddelade av Läkemedelsverket (åtminstone såsom regelverket är utformat för närvarande, 

innan vår nationella lagstiftning anpassats utifrån veterinärförordningen). Det är samtliga 

dessa receptuppgifter som E-hälsomyndigheten behöver kunna registrera i det föreslagna 

registret. För att undvika en lång lista över uppgifter i förordningen om handel med läkemedel 

föreslår Läkemedelsverket, i likhet med vad som föreslogs i SOU 2014:87, att det istället kort 

anges att öppenvårdsapoteken till E-hälsomyndigheten ska lämna de uppgifter som ska anges 

vid en förskrivning. I SOU 2014:87 föreslås detta anges i lagen om handel med läkemedel. 

Vid beaktande av att uppgifterna som lämnas vid förskrivning och expediering är omfattande 

och att de styrs av bestämmelser i EU-förordning som kan kompletteras av nationella 

bestämmelser finns det enligt Läkemedelsverkets bedömning en fördel i att istället lägga 

bestämmelsen på förordningsnivå. Detta underlättar om det behöver vidtas några justeringar i 

hur uppgiftsskyldigheten är formulerad.  

För att öppenvårdsapoteken ska kunna uppfylla skyldigheten att rapportera bl.a. 

personuppgifter hänförliga till expediering av recept avseende läkemedel för behandling av 

djur måste de få behandla dessa personuppgifter. Läkemedelsverket föreslår därför också att 

de får den rätten genom ett tillägg i 8 § apoteksdatalagen (2009:367). 

 



36 

 

Veterinärnummer och andra receptuppgifter 

Jordbruksverket och länsstyrelserna har framfört att det är av vikt för tillsynen att kunna 

härleda förskrivningar till den veterinär som utfärdat receptet. För att möjliggöra detta 

behöver uppgiften om veterinärnummer framgå av recept avseende läkemedel för behandling 

av djur. Veterinärnumret är ett unikt nummer som är kopplat till varje person som har 

behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige och som erhålls i samband med att 

Jordbruksverket ger denna behörighet. Veterinärnummer kan sägas motsvara förskrivarkoden 

inom hälso- och sjukvården. För närvarande finns ingen författningsreglering avseende 

veterinärnummer. Vid beaktande av behovet av att denna uppgift anges vid förordnande av 

läkemedel och dess betydelse vid tillsynsmyndigheternas utövande av en individbaserad 

tillsyn finner Läkemedelsverket att det bör övervägas att Jordbruksverkets hantering av 

veterinärnummer regleras. Detta ligger dock utanför det aktuella uppdraget varför något 

sådant förslag inte lämnas i denna rapport.  

Såsom anges i avsnitt 5.1 anger förskrivare vid elektronisk förskrivning fler uppgifter än de 

som är obligatoriska receptuppgifter enligt Läkemedelsverkets föreskrifter, bl.a. 

veterinärnummer. Det har under arbetet med regeringsuppdraget framkommit att det för 

tillsyn och uppföljning är av vikt att Jordbruksverket och länsstyrelserna får tillgång även till 

andra sådana uppgifter. Det gäller personuppgifter hänförliga till djurägaren och vissa 

uppgifter om djuret som ska behandlas. Djurägarens personnummer eller 

organisationsnummer (om det är en juridisk person) skulle alltid behöva anges vid 

förskrivning av läkemedel till djur. Det skulle även behöva framgå om djuret som ska 

behandlas tillhör en grupp eller en besättning av djur. Läkemedelsverket finner därför att 

dessa uppgifter bör vara obligatoriska uppgifter att ange vid förskrivning av läkemedel för 

behandling av djur. Dessa krav föreslås läggas till i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 

2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Uppgifterna blir 

därigenom också uppgifter som ska rapporteras till E-hälsomyndigheten i samband med 

expediering av ett recept enligt den föreslagna bestämmelsen om detta i förordningen om 

handel med läkemedel.  

Det har också framkommit att Jordbruksverket, länsstyrelserna och Statens 

veterinärmedicinska anstalt även har ett stort behov av att kunna knyta veterinärer till en 

arbetsplats och att det vore önskvärt att kunna utöva verksamhetsbaserad tillsyn. För 

förskrivare inom hälso- och sjukvården på humansidan finns, förutom förskrivarkod, även en 

arbetsplatskod som anges vid förskrivning. Det har framkommit under utarbetandet av denna 

rapport att det saknas en motsvarande organisationsstruktur och systematik i detta avseende 

inom djurens hälso- och sjukvård. Det är därför för närvarande inte möjligt att införa ett krav 

på angivande av en arbetsplatskod vid förskrivning (eller rekvirering) av läkemedel till djur.  

Rekvirerade läkemedel 

När ett öppenvårdsapotek expedierar ett veterinärmedicinskt läkemedel mot en rekvisition 

rapporteras försäljningen av läkemedlet till E-hälsomyndigheten inom ramen för 

öppenvårdsapotekens skyldighet att rapportera försäljningsstatistik. Vilka uppgifter som 

omfattas av denna rapporteringsskyldighet följer av 11 § förordningen (2009:659) om handel 

med läkemedel. Där anges att öppenvårdsapotek, för att E-hälsomyndigheten ska kunna föra 

statistik enligt 2 kap. 6 § 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel, varje månad ska 

lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel som sålts föregående månad. Uppgifterna 

ska innehålla information om  

   1. läkemedlets namn,  

   2. läkemedelsform,  

   3. styrka,  
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   4. förpackningsstorlek,  

   5. antalet sålda förpackningar,  

   6. försäljningsdatum, 

   7. försäljningspris samt i förekommande fall kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168). 

Vid distansförsäljning ska, utöver dessa uppgifter även kundens postnummer anges.  

Uppgifterna ska redovisas per försäljningstransaktion separat för varje öppenvårdsapotek. 

 

Uppgiftsskyldigheten i 11 § omfattar såväl försäljningar som gjorts mot recept som mot 

rekvisition liksom försäljning av receptfria läkemedel som sker på öppenvårdsapotek. 

 

För att kunna rapportera sådan försäljning måste öppenvårdsapoteken därför dokumentera de i 

11 § preciserade uppgifterna per försäljningstransaktion och rapportera dessa vidare en gång 

per månad till E-hälsomyndigheten. Enligt 13 § förordningen om handel med läkemedel ska 

uppgifterna överföras elektroniskt. 

 

För att E-hälsomyndigheten ska kunna tillgodose framför allt Jordbruksverkets och 

länsstyrelsernas behov av information om vilken veterinär som ansvarat för en expedierad 

rekvisition måste den uppgiften rapporteras in från öppenvårdsapoteken i samband med 

sådana expedieringar. Någon sådan skyldighet finns inte i gällande lagstiftning.  

 

En aktör med tillstånd att partihandla med läkemedel får sälja vacciner och serum direkt till 

veterinär. Det följer av 4 kap. 1 § andra stycket lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 

Också den som bedriver partihandel med läkemedel ska rapportera uppgifter om försäljning 

av läkemedel till E-hälsomyndigheten. Det regleras i 12 § förordningen om handel med 

läkemedel. Inom ramen för detta åligger det den som bedriver partihandel med läkemedel att 

rapportera till vilken fysisk eller juridisk person en försäljning har gjorts (se 12 § 8).  

 

Läkemedelsverket föreslår att öppenvårdsapoteken får en motsvarande skyldighet vid 

expediering av en rekvisition utfärdad av veterinär, dvs. att uppgiften om vilken veterinär som 

gjort beställningen ska rapporteras till E-hälsomyndigheten. Detta kan göras genom ett tillägg 

i 11 § förordningen om handel. Det är då veterinärens veterinärnummer som bör rapporteras 

för att minska risken för förväxlingar mellan veterinärer med samma namn t.ex. 

 

Det följer av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och 

utlämnande av läkemedel och teknisk sprit att det ska framgå av en rekvisition vem som 

ansvarar för beställningen, se 6 kap. 5 §. Uppgiften är nödvändig för att det expedierande 

öppenvårdsapoteket ska kunna kontrollera att det är en behörig person som gör beställningen. 

Det är således en uppgift som öppenvårdsapoteken har tillgång till. För att möjliggöra 

vidarerapportering av veterinärnummer enligt förslaget ovan bör ett tillägg göras i 

föreskrifterna om att den veterinär som gör beställningen även ska ange sitt veterinärnummer 

på rekvisitionen. 

7.5. Uppgiftsskyldighet för E-hälsomyndigheten 

 

Ett viktigt syfte med det föreslagna registret är att Jordbruksverket och länsstyrelserna, 

Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket och veterinärer ska kunna få del av 

uppgifter som är nödvändiga för tillsyn, statistik och uppföljning. E-hälsomyndigheten måste 

därför ha en skyldighet att lämna dessa uppgifter vidare till berörda aktörer.  
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Vid beaktande av detta föreslår Läkemedelsverket att E-hälsomyndigheten ska åläggas en 

skyldighet att på begäran lämna uppgifter till dessa aktörer. En författningsreglerad skyldighet 

innebär bl.a. att myndigheterna, utan hinder av sekretessbestämmelser, kan få tillgång till 

relevanta uppgifter om förskrivningar och rekvisitioner för de ändamål som förslaget till 

registerförordning reglerar. 

 

Vad gäller skyldigheten att lämna ut personuppgifter bör denna regleras i den föreslagna 

registerförordningen. Uppgiftsskyldigheten måste då knytas till de ändamål för vilka E-

hälsomyndigheten får behandla personuppgifter och som anges i den förordningen. 

 

För andra uppgifter än personuppgifter faller det sig, enligt Läkemedelsverkets bedömning, 

naturligt att uppgiftsskyldigheten anges i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. 

Detta eftersom skyldigheten för öppenvårdsapoteken att lämna uppgifter till E-

hälsomyndigheten i samband med att förskrivna läkemedel expedieras och att lämna 

försäljningsstatistik regleras här. Vidare är valet av författning i linje med hur utredningen i 

SOU 2014:87 resonerar (s. 214 ff.). Läkemedelsverket föreslår att det införs ett bemyndigande 

i lagen (2009:366) om handel med läkemedel för regeringen att föreskriva om den föreslagna 

uppgiftsskyldigheten i förordningen om handel med läkemedel. 

 

Som det redogörs för i avsnitt 7.2 ovan föreslås motsvarande uppgiftsskyldighet som idag 

finns i förordning (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om 

läkemedel för djur upphöra att gälla när uppgiftsskyldigheten för E-hälsomyndigheten flyttas 

till förordningen om handel med läkemedel. 

 

Läkemedelsverket föreslår även en annan uppgiftsskyldighet för E-hälsomyndigheten kopplad 

till den föreslagna skyldigheten för öppenvårdsapotek att rapportera uppgifter till E-

hälsomyndigheten i samband med expediering av förskrivna läkemedel till djur (se den 

föreslagna 2 kap. 6 § 5 a i lagen om handel med läkemedel). Läkemedelsverket behöver 

kunna utöva tillsyn över att öppenvårdsapoteken uppfyller kravet på att rapportera dessa 

uppgifter. Läkemedelverket föreslår därför att den föreslagna nya punkten i 2 kap. 6 §, 5 a, 

läggs till i 2 kap. 10 b § lagen om handel med läkemedel. I paragrafen anges för närvarande 

bl.a. att E-hälsomyndigheten ska informera Läkemedelsverket om en tillståndshavare inte 

lämnar de uppgifter som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5. Läkemedelsverkets förslag innebär att 

denna informationsplikt även omfattar utebliven rapportering av uppgifter om expedierade 

läkemedel för behandling av djur.   

8. Konsekvensbedömning 
 

Konsekvenser för apoteken 

Läkemedelsverket har varit i kontakt med Sveriges Apoteksförening i syfte att få kännedom 

om de konsekvenser som förslagen om veterinärnummer i rapporten kan medföra. Vidare har 

Läkemedelsverket genomfört ett studiebesök på Apoteket Samariten i Uppsala. Syftet med 

studiebesöket var att få inblick i hur apoteken idag arbetar med att expediera förordnanden av 



39 

 

läkemedel för djur samt få återkoppling på hur föreslagna ändringar kan komma att påverka 

det enskilda apoteket samt branschen i helhet.  

Sveriges Apoteksförening har uppgett följande. Öppenvårdsapoteken rapporterar idag 

information för djurläkemedel på samma sätt som för humanläkemedel, men det är oklart om 

veterinärnummer rapporteras. Om veterinärnummer ska rapporteras av apoteken är det viktigt 

att det blir ett krav att det ska anges på receptet vid förskrivning. Ett införande av 

veterinärnummer som obligatorisk uppgift medför att apoteken måste anpassa sina system för 

att kunna ange veterinärnummer. Detta skulle förmodligen inte innebära några större 

förändringar om numret följer samma format som för nuvarande förskrivarkoder på 

humansidan. Veterinärnumret på pappersreceptet bör vara i maskinläsbar form (som för 

förskrivarkoden) för att underlätta för expedierande farmaceut. Att lägga till veterinärnummer 

på rekvisitioner skulle kräva en större systemutveckling eftersom det inte finns något 

motsvarande krav för rekvisitioner på humansidan.  

Vid studiebesöket på Apoteket Samariten den 19 november 2019 studerade Läkemedelsverket 

apotekets expeditionssystem och förfarandet för registrering av recept och rekvisitioner. 

Apotekschefen samt en av apotekets farmaceuter uppgav att de enbart såg fördelar med 

införandet av veterinärnummer, både vid receptexpeditioner och vid registrering av 

rekvisitioner. Kontrollen av förordnande veterinärs behörighet underlättas då detta kan 

komma att göras på samma sätt som för förskrivarkoder dvs. direkt i expeditionssystemet 

istället för att expedierande farmaceut behöver kontakta Jordbruksverket. Apotekspersonalen 

upplevde även att krav på veterinärnummer ökade patientsäkerheten genom att man ställde 

motsvarande krav som för förskrivarkod på humanrecept.  

 

Krav på veterinärnummer vid förordnande av läkemedel till djur 

Veterinärnummer anges redan idag när veterinärer utfärdar elektroniska recept och apotekens 

expeditionsstöd är därför anpassade för detta på samma sätt som för förskrivarkoder på 

humansidan. När apoteken registrerar pappersrecept, faxrecept eller telefonrecept finns också 

utrymme i deras expeditionsstöd för att kunna ange veterinärnummer vid expedition. 

Tidsåtgången för apotekspersonalen att ange numret motsvarar den registrering man idag 

utför av förskrivarkod på humansidan. Det blir därför enbart en justering i de rutiner som 

anger hur recept som inte är elektroniska ska registreras.  

Vid rekvisitionshantering saknas det på apoteken idag systemstöd och rutiner för att registrera 

veterinärnummer vid expediering av rekvisitioner. Att införa nya rutiner och uppdatera 

systemstödet för detta ändamål bedöms dock sannolikt inte innebära några större 

konsekvenser för apoteksaktörerna. Gällande nya rutiner generellt så finns det idag ett krav att 

apoteken regelbundet reviderar sitt egenkontrollprogram för att hålla existerande rutiner 

aktuella. Att införa rutiner gällande de nya kraven skulle då kunna bli en del i detta arbete. 

Gällande anpassning av systemstöden för de nya kraven borde det kunna ske inom ramen för 

de uppdateringar som systemleverantörerna regelbundet gör av expeditionsstöden.   

 

Krav att på recept ange djurägarens personnummer, identifikation av djurbesättning samt 

organisationsnummer  

Det finns redan idag ett krav att ange djurägarens personnummer vid förskrivning av särskilda 

läkemedel till djur (5 kap. 9 § HSLF-FS 2016:34). Personnummer eller organisationsnummer 

anges också när elektroniska recept på djurläkemedel förskrivs (ett systemkrav om receptet 

ska läggas i den nationella e-receptdatabasen). Att införa dessa krav blir därmed inte någon 
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större förändring och blir också mer harmoniserat med motsvarande hantering av recept på 

humansidan.  

Kravet att kunna ange om det djur som ska behandlas tillhör en specifik djurbesättning eller 

grupp av djur finns det inget motsvarande arbetssätt för idag. Det skulle dock kunna införas 

genom att uppgifterna anges tillsammans med informationen om djurens identitet (nuvarande 

krav) på receptet.  

Liksom för veterinärnummer tillkommer behovet av revidering av rutiner samt uppdatering av 

systemstöd men på motsvarande sätt som för veterinärnummer finns det idag utrymme inom 

det arbete som redan görs på apoteken för att hålla egenkontrollprogram och 

expeditionsstöden aktuella.  

 

Läkemedelsverkets bedömning 

Läkemedelsverket bedömer, utifrån egen erfarenhet samt inhämtad information, att införandet 

av veterinärnummer vid förskrivning av djurläkemedel inte kommer innebära några större 

konsekvenser för apoteken eller apoteksbranschen som helhet. Tvärtom innebär krav på att 

ange veterinärnummer en säkrare och effektivare hantering av recept.  

 

Läkemedelsverket ser fördelar med att införa nämnda krav och att dessa skulle kunna anses 

överväga de konsekvenser som blir av det merarbete och eventuella kostnader som kan 

tillkomma med de nya kraven. Framförallt blir det enklare för expedierande farmaceut på 

apoteket att kontrollera behörighet mot ett veterinärnummer direkt i sitt expeditionsstöd än att 

per telefon behöva kontakta Jordbruksverket. Hanteringen av djurrecept blir också mer 

harmoniserat med hanteringen av recept på humansidan vilket borde minska risken för fel.  

Det kan också anses bli en säkrare hantering av förordnanden om det på recept och 

rekvisitioner blir ytterligare krav på identifiering av veterinär.  

 

Konsekvenser för veterinärer 

Idag anger veterinärerna sitt veterinärnummer när de utfärdar elektroniska recept. 

Elektroniska recept utgör den största delen av alla förskrivningar. Att införa numret som krav 

på övriga recept och på rekvisitioner bör därför inte medföra någon större förändring. Vad 

gäller övriga uppgifter om djurägare som Läkemedelsverket föreslår ska bli obligatoriska, 

såsom personnummer m.m. anges även dessa vid elektronisk förskrivning. Mot den 

bakgrunden bör inte angivandet av de uppgifterna heller medföra någon ökad administrativ 

börda för förskrivande veterinärer. 

 

Sammanfattning 

Såsom har framkommit under utarbetandet av denna rapport har Jordbruksverket, 

länsstyrelserna, Statens veterinärmedicinska anstalt och Läkemedelsverket ett stort behov av 

de uppgifter som föreslås ska rapporteras, registreras, behandlas och redovisas. Även 

veterinärer kommer att ha stor nytta av att kunna göra uppföljningar av sina förordnade 

läkemedel. Läkemedelsverket gör mot bakgrund av detta bedömningen att nyttan med de 

föreslagna kraven överväger de kostnader som ändringarna medför. 
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9. Författningskommentar 

9.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med 
läkemedel 

2 kap.  

6 § Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument ska  

--- 

5. vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i 8 § lagen (1996:1156) 

om receptregister till E- hälsomyndigheten, 

5 a. vid expediering av en förskrivning avseende behandling av djur lämna uppgifter till E-

hälsomyndigheten, 

6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter hos E-

hälsomyndigheten, 

--- 

Läkemedelsverket föreslår att en ny punkt, 5 a, läggs till i paragrafen. Den föreslagna punkten 

motsvarar öppenvårdsapotekens skyldighet i 2 kap. 6 § 5 att rapportera uppgifter till E-

hälsomyndigheten i samband med expediering av förskrivning av läkemedel för behandling 

av människa, dvs. vid utlämnande av läkemedel mot recept. I den föreslagna punkten anges 

att den avser förskrivningar avseende läkemedel för behandling av djur (Det kan övervägas ett 

motsvarande förtydligande i punkten 5 om att den avser förskrivningar avseende behandlingar 

av människa). 

 

Skälet till att Läkemedelsverket föreslår skrivningen ”läkemedel för behandling av djur” är 

för att inte utesluta expediering av förskrivningar av humanläkemedel till djur. Om det saknas 

ett godkänt veterinärmedicinskt läkemedel för ett djurs sjukdomstillstånd kan en veterinär 

under vissa förutsättningar förskriva ett humanläkemedel för behandling av djuret. För att 

rapporteringsskyldigheten tydligt ska omfatta även sådana expedieringar bör man inte i lagen 

enbart ange expediering av läkemedel för eller till djur då det felaktigt skulle kunna uppfattas 

som att det enbart omfattar veterinärmedicinska läkemedel. 

 

10 b § E-hälsomyndigheten ska informera Läkemedelsverket om vad som framkommit vid en 

kontroll av det elektroniska system för direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten som en 

tillståndshavare ska ha enligt 6 § 6. Myndigheten ska vidare informera Läkemedelsverket om 

en tillståndshavare inte lämnar de uppgifter till myndigheten som föreskrivs i 6 § 5, 5 a och 7. 

   E-hälsomyndigheten ska, för Läkemedelsverkets tillsyn över kravet i 6 § 7, till Läkemedels-

verket lämna sådana uppgifter som avses i 6 § 7.  

 

Läkemedelsverket föreslår ett tillägg i den befintliga paragrafen. I paragrafen anges bl.a. att 

E-hälsomyndigheten ska informera Läkemedelsverket om en tillståndshavare (ett 

öppenvårdsapotek) inte lämnar de uppgifter till E-hälsomyndigheten som den ska enligt 6 § 5 

och 7. Läkemedelsverket föreslår att den ovan föreslagna punkten 2 kap. 6 § 5 a läggs till i 

uppräkningen så att även rapporteringsskyldigheten enligt den nya punkten om expediering av 

läkemedel för behandling av djur omfattas av E-hälsomyndighetens informationsplikt. 
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10 c § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas till E-

hälsomyndigheten enligt 6 § 5 a.  

   Regeringen får också meddela föreskrifter om till vem E-hälsomyndigheten ska lämna 

uppgifter enligt första stycket och för vilka ändamål. 

    

Paragrafen är ny och föreslås placeras under den befintliga rubriken Bemyndiganden. I 

paragrafen ges regeringen ett bemyndigande att meddela föreskrifter mer i detalj om vilka 

uppgifter som en tillståndshavare ska lämna till E-hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5 a. 

Uppgifterna bör inte anges i lag då det är fråga en större mängd uppgifter och ändringar kan 

komma att behöva göras. Läkemedelsverket finner att uppgifterna bör anges i förordning och 

inte i myndighetsföreskrifter eftersom den riktar sig till många aktörer och innebär 

regelbunden rapportering av bl.a. personuppgifter i en inte ringa omfattning.  

9.2. Förslag till lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367) 

 

8 § Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för 

   1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som omfattas av 

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder i anslutning till 

expedieringen, 

   2. redovisning av uppgifter till E-hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5, 5 a eller 7 lagen 

(2009:366) om handel med läkemedel, 

   3. hantering av reklamationer och indragningar, 

   4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av lagen om 

läkemedelsförmåner m.m., 

   5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel, 

   6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket för 

deras tillsyn, 

   7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde stycket lagen om 

läkemedelsförmåner m.m., 

   8. hälsorelaterad kundservice, 

   9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten, 

   10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppenvårdsapotekens 

kvalitet, samt 

   11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppenvårdsapotekens 

verksamhet samt framställning av statistik. 

   Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte omfatta någon 

annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. 

   För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redovisas som kan 

hänföras till en enskild person. 

 

Läkemedelsverket föreslår att det i uppräkningen i paragrafens andra punkt läggs till 2 kap. 

6 § 5 a lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Kravet i 2 kap. 6 § 5 a innebär att 

tillståndshavaren för ett öppenvårdsapotek till E-hälsomyndigheten ska rapportera uppgifter 

om expedierade förskrivna läkemedel för behandling av djur. Eftersom öppenvårdsapotekens 

rätt att behandla personuppgifter i samband med bl.a. receptexpediering och lämnande av 
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uppgifter för försäljningsstatistik i övrigt anges i 8 § bör även den nu föreslagna 

personuppgiftsbehandlingen anges i där. 

9.3. Förslag till förordning om register över förordnade läkemedel 
för behandling av djur 

 

Inledande bestämmelser 

1 § E-hälsomyndigheten ska med automatiserad behandling föra ett register över vissa 

uppgifter om förordnade och expedierade läkemedel för behandling av djur. 

 

Den föreslagna utformningen följer 1 kap. 1 § i lagen (2018:1212) om nationell 

läkemedelslista men tillämpningsområdet är utökat till att avse förordnade läkemedel för att 

innefatta såväl läkemedel som lämnas ut mot recept som läkemedel som rekvirerats. 

Tillämpningsområdet är begränsat till förordnanden av läkemedel för behandling av djur.  

 

Begreppet expedition definieras i 1 kap. 7 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 

2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som 

”färdigställande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som förordnats”. Registret 

ska innehålla uppgifter om förordnade läkemedel för behandling av djur och uppgifter om 

läkemedel som lämnats ut mot ett sådant förordnande. 

 

Förhållandet till annan reglering 

2 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s 

dataskyddsförordning. 

   Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.  

 

Innehållet i paragrafen motsvarar 3 § lagen (1996:1156) om receptregister och 2 kap. 1 § 

lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista och utgör upplysningar om förordningens 

förhållande till annan dataskyddsreglering. Första stycket innehåller en upplysning om 

förordningens förhållande till EU:s dataskyddsförordning och andra stycket en upplysning om 

förordningens förhållande till lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. 

 

Personuppgiftsansvar 

3 §   E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som myndigheten utför i registret.  
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Innehållet i paragrafen motsvarar 5 § lagen (1996:1156) om receptregister och 3 kap. 1 § 

lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Där slås fast att E-hälsomyndigheten är 

personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför i 

registret. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling för öppenvårdsapotek finns i 

apoteksdatalagen (2009:367). 

 

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen 

4 §   Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även 

om den enskilde motsätter sig behandlingen. 

   Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna förordning får ändå 

utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.  

 

Paragrafen motsvarar 4 § i lagen (1996:1156) om receptregister då den bättre motsvarar 

behoven av reglering än de utökade bestämmelserna i lagen (2018:1212) om nationell 

läkemedelslista. De personuppgifter som ska registreras och behandlas inom ramen för det nu 

föreslagna registret är begränsade i förhållande till personuppgifterna i nationella 

läkemedelslistan. I nationella läkemedelslistan registreras och behandlas uppgifter hänförliga 

till enskilda personers hälsotillstånd. I det nu föreslagna registret förekommer inga sådana 

personuppgifter. Den föreslagna paragrafens andra stycke har dock en motsvarighet i 3 kap. 7 

§ andra stycket i lagen om nationell läkemedelslista. 

 

I paragrafens första stycke tydliggörs att en personuppgiftsbehandling som är tillåten enligt 

förordningen får utföras även om den enskilde motsätter sig den. I andra stycket klargörs att 

personuppgifter kan samlas in och behandlas för ett ändamål som inte regleras i 

receptregisterlagen, om den enskilde uttryckligen har samtyckt till det. Med samtycke avses 

varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter 

att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.  

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 

5 §   Personuppgifterna i registret får behandlas om det är nödvändigt för ändamål som rör: 

   1. expediering av läkemedel som förordnats,  

   2. framställning av statistik hos E-hälsomyndigheten,  

   3. registrering och redovisning till en förskrivare för medicinsk uppföljning, utvärdering 

och kvalitetssäkring i djurens hälso- och sjukvård, 

   4. registrering och redovisning av uppgifter till Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna 

för deras tillsyn och uppföljning enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- 

och sjukvård, lagen (2006:806) om provtagning av djur m.m. och djurskyddslagen 

(2018:1192), 

  5. registrering och redovisning av uppgifter till Statens Jordbruksverk och Statens 

veterinärmedicinska anstalt för deras framställning av statistik, 

  6. registrering av uppgifter om förordnade läkemedel som ska expedieras på 

öppenvårdsapotek,  

  7. registrering och redovisning till Statens Jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska 

anstalt av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, uppföljning, analys, 

utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård, 

  8. registrering och redovisning av uppgifter till Statens Jordbruksverk och Statens 

veterinärmedicinska anstalt som de behöver för att uppfylla rapporteringsskyldighet avseende 

förordnade och expedierade läkemedel, 
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   9. registrering och redovisning till Läkemedelsverket av uppgifter för epidemiologiska 

undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård,  

  10. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över 

tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel 

samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgiftslämnande vid expediering av en förskrivning 

enligt 2 kap. 6 § 5 a lagen om handel med läkemedel. 

   Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 6, med undantag för 

registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den djurägare som har lämnat 

sitt samtycke till behandlingen.  

   För ändamål som avses i första stycket 3, 5, 7, 8 och 9 får inga uppgifter redovisas som kan 

hänföras till en enskild djurägare.  

 

Paragrafen motsvarar 6 § lagen (1996:1156) om receptregister och för förordnande av 

läkemedel för behandling av djur relevanta delar av 3 kap. 2-5 §§ i lagen (2018:1212) om 

nationell läkemedelslista. Begreppet registrering i paragrafens punkter har samma betydelse 

som i nationella läkemedelslistan, dvs. att det innefattar både att uppgifter får föras in i 

registret och att de får finnas i registret under den tillåtna bevarandetiden.  

 

Ändamålet i punkten 1 (expediering av läkemedel som förordnats) är densamma som i 6 § 

första stycket 1 lagen (1996:1156) om receptregister och 3 kap. 3 § 1 lagen (2018:1212) om 

nationell läkemedelslista, förutom att det avser expediering av såväl förskrivna som 

rekvirerade läkemedel. Ändamålet omfattar den behandling som är nödvändig för en 

expediering, dvs. genomförande av de kontroller som krävs enligt Läkemedelsverkets 

föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 

sprit. Expedierande personal på öppenvårdsapoteken kommer att med stöd av detta ändamål, 

utan djurägarens samtycke, ha tillgång till uppgifter som behövs för att kunna genomföra en 

expediering.  

 

Ändamålet i punkten 2 (framställning av statistik hos E-hälsomyndigheten) möjliggör för E-

hälsomyndigheten att använda registret för framställning av statistik, främst olika typer av 

försäljningsstatistik. Det är ett ändamål som har funnits för förskrivningar av läkemedel till 

människa sedan receptregisterlagen infördes år 1996 och motsvarar delvis det som anges i 6 § 

första stycket 4 lagen (1996:1156) om receptregister och 3 kap. 5 § 2 lagen (2018:1212) om 

nationell läkemedelslista.  

 

Ändamålet i punkten 3 (registrering och redovisning till förskrivare för medicinsk 

uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i djurens hälso- och sjukvård) har en 

motsvarighet i receptregisterlagen och nationella läkemedelslistan (6 § första stycket 6 resp. 

3 kap. 5 § 4). Ändamålet möjliggör för den veterinär som förordnat läkemedlen att genomföra 

medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård. 

 

Ändamålet i punkten 4 (registrering och redovisning till Jordbruksverket och länsstyrelserna 

för deras tillsyn och uppföljning) möjliggör registrering, lagring och redovisning av uppgifter 

som Jordbruksverket och länsstyrelserna behöver för sin verksamhet enligt lagen (2009:302) 

om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, lagen (2006:806) om provtagning på djur 

m.m. och djurskyddslagen (2018:1192). Uppgifterna ska få behandlas hos Jordbruksverket för 
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planering, tillsyn och uppföljning av tillsynsärenden. Länsstyrelserna ska kunna använda 

uppgifterna från registret för att på ett effektivt sätt kunna planera och genomföra den 

operativa tillsynen samt göra uppföljningar. Jordbruksverket har framfört att de har behov av 

att E-hälsomyndigheten får behandla personuppgifter i syfte att kunna redovisa uppgifter till 

Jordbruksverket och länsstyrelserna för att myndigheterna ska kunna ge rådgivning och 

information inom ramen för de nämnda lagarna samt för viss handläggning hos 

Jordbruksverket enligt dessa lagar. Enligt Läkemedelsverkets bedömning omfattas dessa 

behov av den föreslagna bestämmelsen, eftersom det får anses innefattas i begreppen tillsyn 

och uppföljning.  

 

Ändamålet i punkten 5 (registrering och redovisning av uppgifter till Jordbruksverket och 

Statens veterinärmedicinska anstalt för deras framställning av statistik) är nödvändigt för att 

myndigheterna ska kunna framställa statistik hänförlig till bland annat rapportering av 

användning av läkemedel till djur till regeringen samt rapportering av försäljning av 

antimikrobiella medel till EU i enlighet med artikel 57 i Europaparlamentets och rådets 

förordning 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om 

upphävande av direktiv 2001/82/EG. Ändamålet omfattar det krav som Jordbruksverket har 

enligt regeringsuppdraget (Jo1999/1824) att årligen redovisa användning av läkemedel till 

djur  under föregående år. Ändamålet omfattar även det uppdrag som Statens 

veterinärmedicinska anstalt har att fullgöra enligt förordning (2009:1394) med instruktion för 

Statens veterinärmedicinska anstalt att följa och analysera utvecklingen av resistens mot 

antibiotika och andra antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel, 

samt att verka för en rationell användning av antibiotika till djur. Det krävs att myndigheterna 

får uppgifter om förordnanden och expedieringar av läkemedel till djur från E-

hälsomyndigheten för sammanställning och rapportering.  

 

Ändamålet i punkten 6 (registrering av uppgifter om förordnade läkemedel som ska 

expedieras på öppenvårdsapotek) motsvarar 6 § första stycket 8 i lagen (1996:1156) om 

receptregister och 3 kap. 2 § 1 lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Punkten 

möjliggör registrering av uppgifter i registret om förordnade läkemedel som ska expedieras på 

öppenvårdsapotek. Denna punkt är den enda som enligt förslaget ska kräva ett samtycke från 

djurägaren för att registrering ska få ske. Samtyckeskravet blir aktuellt i fallet att en djurägare 

fått en förskrivning på en receptblankett (pappersrecept). För att ett öppenvårdsapotek ska få 

registrera receptet (överföra uppgifterna på pappersblanketten till receptregistret utan att det är 

fråga om expediering) krävs djurägarens samtycke. Detta följer av den föreslagna paragrafens 

andra stycke. Se vidare om detta nedan. 

 

Ändamålet i punkten 7 (registrering och redovisning till Jordbruksverket och Statens 

veterinärmedicinska anstalt av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, 

uppföljning, analys, utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård) gör 

det möjligt för Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att få tillgång till 

uppgifter som är nödvändiga för bland annat uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 

Jordbruksverket får då möjlighet att följa läkemedelsanvändningen och då särskilt 

användningen av antibiotika. Jordbruksverket kan utvärdera följsamheten i förhållande till 

lagstiftningen och rekommendationerna på området. Uppgifterna behövs även för att 

analysera utvecklingen på området för att bedöma situationen på nationell nivå för att ev. 

vidta förbättringsåtgärder inom djurens hälso- och sjukvård. Statens veterinärmedicinska 

anstalt har i uppdrag enligt förordning (2009:1394) med instruktion för Statens 

veterinärmedicinska anstalt att vara expert och serviceorgan åt myndigheter och enskilda samt 
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specifikt att följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra 

antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel; att verka för en 

rationell användning av antibiotika till djur samt att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete 

inom sitt verksamhetsområde. 

  

Ändamålet i punkten 8 (registrering och redovisning av uppgifter till Statens Jordbruksverk 

och Statens veterinärmedicinska anstalt som de behöver för att uppfylla 

rapporteringsskyldighet avseende förordnade och expedierade läkemedel) behövs för att 

Sverige ska kunna uppfylla sina skyldigheter att rapportera uppgifter om viss 

läkemedelsanvändning på djur, bl.a. avseende antibiotika. Jordbruksverket använder E-

hälsomyndighetens uppgifter bland annat för att sammanställa, analysera och rapportera till 

regeringen. E-hälsomyndighetens uppgifter används också för att Sverige ska kunna 

rapportera försäljning av antimikrobiella medel till EU (se också under ändamål 5). 

 

Ändamålet i punkten 9 (registrering och redovisning till Läkemedelsverket av uppgifter för 

epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, 

utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård) möjliggör för 

Läkemedelsverket att få tillgång till uppgifter för uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring. Uppgifter kan bland annat användas för att komplettera analyser av 

användning av läkemedel kopplat till signaler om misstänkta biverkningar eller bristande 

effekt för att över tid kunna värdera ett läkemedels nytta och risk. Vidare kan uppgifter 

användas för att utvärdera vilket genomslag behandlingsrekommendationer som 

Läkemedelsverket utfärdat får i praktiken inom den veterinära verksamheten.   

 

Socialstyrelsen har en motsvarande möjlighet genom 6 § första stycket 7 lagen (1996:1156) 

om receptregister och 3 kap. 5 § 5 i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. 

 

Ändamålet i punkten 10 (registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets 

tillsyn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om handel med 

läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgiftslämnande vid expediering av ett 

förordnande enligt 2 kap. 6 § 5 a lagen om handel med läkemedel) motsvarar 6 § första 

stycket 11 lagen (1996:1156) om receptregister och 3 kap. 5 § 8 lagen (2018:1212) om 

nationell läkemedelslista. Ändamålet möjliggör för Läkemedelsverket att utöva tillsyn över 

dels att öppenvårdsapoteken efterlever tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen 

(2009:366) om handel med läkemedel, dels att kravet på uppgiftslämnande i 2 kap. 6 § 5 a 

samma lag följs. 

 

Enligt den föreslagna paragrafens andra stycke krävs djurägarens samtycke för att en 

förskrivning som gjorts på pappersrecept ska få överföras till registret för att lagras där i 

avvaktan på att läkemedlet ska expedieras. Det är något som ett öppenvårdsapotek kan göra 

när djurägaren kommer till apoteket med sitt recept. Såsom andra stycket är utformat krävs 

dock inget samtycke för att en förskrivare ska få förskriva läkemedel elektroniskt. Detta följer 

vad som gäller enligt 6 § andra stycket lagen (1996:1156) om receptregister. Eftersom det inte 

finns något krav på elektronisk förskrivning eller någon nationell läkemedelslista för 

läkemedel för behandling av djur saknas det enligt Läkemedelsverkets bedömning anledning 

att möjliggöra registrering av recept när djurägaren motsätter sig detta. Läkemedelsverket 

föreslår därför motsvarande reglering som den som för närvarande finns i receptregisterlagen 
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avseende detta. Alla recept som expedieras kommer att leda till att expedieringsunderlaget, 

dvs. receptuppgifterna, kommer att registreras i registret i samband med expedieringen. Den 

registreringen görs enligt 5 § 1 och sker oavsett djurägarens samtycke. 

 

Enligt paragrafens tredje stycke får uppgifter hänförliga till en enskild djurägare inte 

redovisas för ändamål som avses i punkterna 3, 5, 7, 8 och 9. Uppgifter om enskild veterinär 

får dock ingå i redovisningen. Det kan särskilt nämnas att med den föreslagna lydelsen får E-

hälsomyndigheten redovisa personuppgifter om djurägare och veterinärer vid redovisning av 

uppgifter enligt punkt 4 till Jordbruksverket och länsstyrelserna för dessa myndigheters tillsyn 

och uppföljning. Se vidare avsnitt 7.3 under rubriken Myndigheternas behov av 

personuppgifter om de behov som Jordbruksverket och länsstyrelserna har av dessa uppgifter. 

 

Personuppgiftsbehandling för andra ändamål 

6 §   Personuppgifter som behandlas i registret får behandlas även för andra ändamål, under 

förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för 

vilket uppgifterna samlades in.  

 

Paragrafen motsvarar 7 § receptregisterlagen och 3 kap. 7 § första stycket lagen om nationell 

läkemedelslista. Enligt paragrafen får personuppgifter behandlas även för andra ändamål än 

de som anges i 5 § så länge de inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål 

för vilket de samlades in. Insamlade uppgifter får därigenom också behandlas för 

arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 

statistiska ändamål. 

 

Direktåtkomst 

7 §   Expedierande personal på ett öppenvårdsapotek får ha direktåtkomst till registret för de 

ändamål som anges i 5 § första stycket 1 och 6. 

   Den enskilde får i egenskap av djurägare ha direktåtkomst till uppgifter som hänför sig till 

förskrivningar av läkemedel för behandling av dennes djur.  

 

Paragrafens första stycke motsvarar 11 § första stycket receptregisterlagen och till viss del 5 

kap. 1 § första och tredje stycket lagen om nationell läkemedelslista. Expedierande personal 

på öppenvårdsapotek föreslås ges rätt till direktåtkomst till registret för ändamålen att 

expediera läkemedel och att registrera förordnanden.  

 

Andra stycket motsvarar 11 § tredje stycket receptregisterlagen och 5 kap. 5 § lagen om 

nationell läkemedelslista. Djurägaren bör ges rätt till direktåtkomst till uppgifter om 

läkemedel som förskrivits till dennes djur. 

 

Skyldighet att lämna uppgifter till öppenvårdsapoteken 

8 §   E-hälsomyndigheten ska till öppenvårdsapoteken lämna ut de uppgifter som behövs för 

ändamålen som anges i 5 § 1 och 6. 
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Paragrafen motsvarar 12 § receptregisterlagen och 6 kap. 1 § lagen om nationell 

läkemedelslista. E-hälsomyndigheten bör åläggas en uppgiftsskyldighet i förhållande till 

öppenvårdsapoteken avseende uppgifter som omfattas av direktåtkomsten enligt 7 §.  

 

Skyldighet att lämna uppgifter till förskrivare  

9 §   E-hälsomyndigheten ska, på begäran, till den förskrivare som gjort förordnandet lämna 

sådan redovisning av uppgifter som avses i 5 § första stycket 3. 

 

Paragrafen motsvarar skyldigheten i förhållande till förskrivare inom hälso- och sjukvården i 

15 § receptregisterlagen och 6 kap. 4 § lagen om nationell läkemedelslista. Vid veterinära 

förskrivningar blir uppgiftsskyldigheten istället gentemot den veterinär som ansvarat för 

förordnandet. Uppgiftsskyldigheten föreslås omfatta uppgifter som avses i 5 § 3, dvs. 

uppgifter som möjliggör medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i djurens 

hälso- och sjukvård. En sådan uppgiftsskyldighet har en sekretessbrytande verkan enligt 10 

kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen. Någon sekretessprövning behöver således inte ske 

vid ett sådant utlämnande av uppgifter.   

 

Skyldighet att lämna uppgifter till Statens Jordbruksverk 

10 §   E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 4, 5, 

7 och 8, lämna ut uppgifter till Statens Jordbruksverk. 

 

E-hälsomyndigheten har genom bestämmelsen en skyldighet att på begäran från 

Jordbruksverket lämna ut uppgifter från registret enligt de i paragrafen angivna punkterna i 5 

§. En sådan uppgiftsskyldighet har en sekretessbrytande verkan enligt 10 kap. 28 § 

offentlighets- och sekretesslagen. Någon sekretessprövning behöver således inte ske vid ett 

sådant utlämnande av uppgifter.   

 

Skyldighet att lämna uppgifter till länsstyrelser 

11 §   E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 4 

lämna ut uppgifter till en länsstyrelse.  

 

E-hälsomyndigheten har genom bestämmelsen en skyldighet att på begäran från 

länsstyrelserna lämna ut uppgifter från registret enligt den i paragrafen angivna punkten i 5 §. 

En sådan uppgiftsskyldighet har en sekretessbrytande verkan enligt 10 kap. 28 § offentlighets- 

och sekretesslagen. Någon sekretessprövning behöver således inte ske vid ett sådant 

utlämnade av uppgifter. 

 

Skyldighet att lämna uppgifter till Statens veterinärmedicinska anstalt 

12 § E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 5, 7 

och 8 lämna ut uppgifter till Statens veterinärmedicinska anstalt. 

 

E-hälsomyndigheten har genom bestämmelsen en skyldighet att på begäran från Statens 

veterinärmedicinska anstalt lämna ut uppgifter från registret enligt de i paragrafen angivna 
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punkterna i 5 §. En sådan uppgiftsskyldighet har en sekretessbrytande verkan enligt 10 kap. 

28 § offentlighets- och sekretesslagen. Någon sekretessprövning behöver således inte ske vid 

ett sådant utlämnade av uppgifter. 

 

Skyldighet att lämna uppgifter till Läkemedelsverket 

13 §   E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 9, 

lämna ut uppgifter till Läkemedelsverket. 

  E-hälsomyndigheten ska på begäran, för de ändamål som anges i 5 § första stycket 10, till 

Läkemedelsverket lämna uppgifter redovisade per öppenvårdsapotek. 

 

E-hälsomyndigheten har genom bestämmelsen en skyldighet att på begäran från 

Läkemedelsverket lämna ut uppgifter från registret enligt de i paragrafen angivna punkterna i 

5 §. En sådan uppgiftsskyldighet har en sekretessbrytande verkan enligt 10 kap. 28 § 

offentlighets- och sekretesslagen. Någon sekretessprövning behöver således inte ske vid ett 

sådant utlämnade av uppgifter. 

 

Bevarandetid 

14 § Personuppgifter ska tas bort ur registret fem år efter det att det förordnande som 

uppgifterna hör till registrerades.  

 

Paragrafen motsvarar 19 § receptregisterlagen och 3 kap. 10 § lagen om nationell 

läkemedelslista och anger hur länge uppgifter får bevaras i registret. Läkemedelsverket 

föreslår att tiden som anges i nationell läkemedelslista, fem år räknat från när uppgifterna 

registrerades, även ska gälla för uppgifter i det nu föreslagna registret eftersom 

tillsynsmyndigheterna har behov av uppgifterna under hela den tiden.  

 

Information till registrerade 

15 §   Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den 

som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den 

registrerade om 

   1. vilka personuppgifter registret innehåller om denne, 

   2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,  

   3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling 

av personuppgifter i strid med förordningen,  

   4. utlämnande på medium för automatiserad behandling, 

   5. direktåtkomst och samtycke och  

   6. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 5 § första stycket 6. 

 

Paragrafen motsvarar 20 § receptregisterlagen och 7 kap. 3 § lagen om nationell 

läkemedelslista. Lydelsen är anpassad till att det inte finns angivet att registret endast får 

innehålla vissa personuppgifter. Vidare finns ingen bestämmelse om begränsningar av 

sökbegrepp. I paragrafen åläggs E-hälsomyndigheten i sin egenskap av 

personuppgiftsansvarig att lämna den i paragrafen angivna informationen till den som 

registreras. Liksom i lagen om nationell läkemedelslista föreslås detta som en komplettering 

till den informationsskyldighet som följer av EU:s dataskyddsförordning. E-
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hälsomyndigheten får avgöra på vilket sätt informationen ska lämnas. Eftersom detta krav 

redan finns i receptregisterlagen bör rutiner för hur detta krav ska fullföljas redan finnas hos 

E-hälsomyndigheten.  

 

Behörigheter och åtkomstkontroll 

16 §   E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till 

helt eller delvis automatiskt behandlade personuppgifter. Behörigheten ska begränsas till vad 

som behövs för att den som arbetar hos E-hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter där.  

   E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade 

personuppgifter, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Myndigheten ska systematiskt och 

återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. 

 

Paragrafen motsvarar 22 och 23 §§ receptregisterlagen och 8 kap. 1 § lagen om nationell 

läkemedelslista. Första stycket innehåller bestämmelser om E-hälsomyndighetens ansvar i 

frågor som rör behörighetstilldelning för att den personal som arbetar hos myndigheten ska få 

åtkomst till uppgifter i registret enligt vad som anges i förordningen.  

 

Andra stycket innehåller bestämmelser om E-hälsomyndighetens ansvar i frågor som rör 

åtkomstkontroll. I 13 § apoteksdatalagen (2009:367) finns bestämmelser om ansvar för ett 

öppenvårdsapotek i frågor som rör åtkomstkontroll. 

 

17 § Direktåtkomst till uppgifter i registret får ges först sedan E-hälsomyndigheten försäkrat 

sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur 

integritetssynpunkt och att behörigheten hos den som ska få direktåtkomst är begränsad till 

att endast gälla sådana uppgifter som denne har rätt att få ut enligt denna förordning. 

 

Paragrafen motsvarar 8 kap. 2 § lagen om nationell läkemedelslista och delvis 22 § 

receptregisterlagen. Paragrafen föreskriver de krav som ställs på E-hälsomyndigheten i fråga 

om behörighet och säkerhet för att de aktörer som inte arbetar hos myndigheten ska få 

direktåtkomst till uppgifter i registret enligt vad som anges i förordningen.  

9.4. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:659) 
om handel med läkemedel 

 

10 a § Vid expediering av en förskrivning avseende ett läkemedel för behandling av djur ska 

den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen 

(2009:366) om handel med läkemedel, enligt 2 kap. 6 § 5 a samma lag, till E-

hälsomyndigheten lämna de uppgifter som ska anges vid en sådan förskrivning. 

 

De uppgifter som omfattas av paragrafens lydelse är de så kallade receptuppgifterna, dvs. de 

uppgifter som ska framgå av en förskrivning för att den ska vara fullständig. Vilka uppgifter 

som en förskrivare ska ange vid utfärdande av ett recept framgår för närvarande i 
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Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2016:34. När EU-förordningen 2019/6 ska börja 

tillämpas den 28 januari 2022 finns det i art. 105 angivet vilka uppgifter ett recept minst ska 

innehålla. Om det nationellt bedöms att fler uppgifter behöver anges vid en förskrivning, 

utöver de som anges i EU-förordningen, kan dessa anges i föreskrifter meddelade av 

Läkemedelsverket. Det är samtliga dessa receptuppgifter som E-hälsomyndigheten behöver 

kunna registrera i det föreslagna registret. För att undvika en lång lista över uppgifter i 

förordningen om handel med läkemedel föreslår Läkemedelsverket, i likhet med vad som 

föreslogs i SOU 2014:87, att det kort anges att öppenvårdsapoteken till E-hälsomyndigheten 

ska lämna de uppgifter som ska anges vid en sådan förskrivning. 

 

11 § För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 2 kap. 6 § 7 lagen (2009:366) 

om handel med läkemedel, ska den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel 

enligt 2 kap. 1 § samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel 

som sålts föregående månad. 

   Uppgifterna ska innehålla information om  

   1. läkemedlets namn,  

   2. läkemedelsform,  

   3. styrka,  

   4. förpackningsstorlek,  

   5. antalet sålda förpackningar,  

   6. försäljningsdatum, 

   7. försäljningspris samt i förekommande fall kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) 

om läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168), samt 

   8. i förekommande fall, veterinärnummer vid försäljning av läkemedel mot rekvisition. 

   Vid distansförsäljning ska, utöver de uppgifter som anges i andra stycket, kundens 

postnummer anges.  

   De uppgifter som anges i andra och tredje styckena ska redovisas per 

försäljningstransaktion separat för vart och ett av de öppenvårdsapotek för vilka tillstånd 

gäller.  

   Den som har ett tillstånd som avses i första stycket och som bedriver verksamhet genom 

apoteksombud ska även enligt 2 a kap. 8 § lagen om handel med läkemedel varje månad 

lämna sådana uppgifter som anges i andra stycket redovisade per försäljningstransaktion.  

 

Läkemedelsverket föreslår att det läggs till en punkt i paragrafens uppräkning i andra stycket, 

punkten 8. Jordbruksverket och länsstyrelserna har framfört att det är av yttersta vikt för deras 

tillsyn att det går att koppla inte bara förskrivningar till en enskild veterinär utan även 

rekvisitioner som denne utfärdar. Paragrafen anger de uppgifter som ett öppenvårdsapotek ska 

lämna till E-hälsomyndigheten för att myndigheten ska kunna föra försäljningsstatistik. I den 

föreslagna nya punkten anges att ett öppenvårdsapotek vid rapportering av försäljning av ett 

läkemedel som lämnats ut mot rekvisition utfärdad av en veterinär även ska lämna uppgift om 

dennes veterinärnummer. 

 

Uppgiftsskyldighet för E-hälsomyndigheten 

13 c § E-hälsomyndigheten ska för ändamål som hänför sig till tillsyn, uppföljning och 

statistik till Statens jordbruksverk, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och 

länsstyrelser, på begäran lämna uppgifter som avses i 10 a §. Uppgiftsskyldigheten gäller 

även uppgifter enligt 11 § avseende läkemedel för behandling av djur.  

  E-hälsomyndigheten ska, på begäran, till den förskrivare som utfärdat ett förordnande som 
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expedierats lämna uppgifter som avses i 10 a § och 11 § om detta som behövs för medicinsk 

uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård. 

   Personuppgifter får lämnas ut i enlighet med förordningen (xxxx:xxxx) om register över 

förordnade läkemedel för behandling av djur. 

 

Enligt den föreslagna paragrafen, som är ny, ska E-hälsomyndigheten på begäran lämna 

uppgifter till Jordbruksverket, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och 

länsstyrelserna om expedierade läkemedel för behandling av djur som myndigheterna behöver 

för sin tillsyn, uppföljning och statistik. Uppgiftsskyldigheten avser sådana uppgifter som 

öppenvårdsapoteken rapporterat in enligt 10 a och 11 §§ i förordningen. Uppgiftsskyldigheten 

är sekretessbrytande. 

E-hälsomyndigheten ska även till den veterinär som utfärdat förordnanden på begäran lämna 

uppgifter om dessa till veterinären enligt det föreslagna andra stycket för att möjliggöra 

medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.  

Hur personuppgifter som ingår i dessa uppgifter får lämnas ut anges i den föreslagna 

förordningen om register över förordnade läkemedel för behandling av djur. 

9.5. Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med 
instruktion för E-hälsomyndigheten 

 

2 § Myndigheten ska särskilt 

--- 

6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik, 

7. ansvara för det register som anges i förordningen (xxxx:xxxx) om register över förordnade 

läkemedel för behandling av djur, 

8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel samt 

förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, 

--- 

 

Punkten 7 i paragrafen justeras till att hänvisa till skyldigheten att föra registret över 

förordnade läkemedel för behandling av djur. Tidigare angavs i paragrafen att E-

hälsomyndigheten ska ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för djur. 

9.6. Förordning om ändring i förordningen (2019:573) om 
myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om 
läkemedel för djur 

 

Som det redogörs för i avsnitt 7.2 behöver delar av förordningen upphävas för att undvika 

dubbelreglering av E-hälsomyndighetens uppgiftsskyldighet till Jordbruksverket och Statens 

veterinärmedicinska anstalt. Därför föreslås nuvarande lydelser av 2 och 3 § § utgå. 

Uppgiftsskyldigheten för E-hälsomyndigheten som regleras i de paragraferna motsvaras av 

den föreslagna uppgiftsskyldigheten i 13 c § förordningen (2009:659) om handel med 
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läkemedel. I den nuvarande lydelsen av 2 § begränsas Jordbruksverkets tillgång till uppgifter 

på så vis att uppgifterna inte får avse djurägare. Den begränsningen finns inte med i de övriga 

förslagen i denna rapport men föreslås kvarstå i uppgiftsförordningen. För närmare 

motivering om Jordbruksverkets och länsstyrelsernas behov av personuppgifter om djurägare, 

se avsnitt 7.3 under rubriken Myndigheternas behov av personuppgifter. 

 

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Statens jordbruksverks och Statens 

veterinärmedicinska anstalts skyldighet att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur. 

Bestämmelser om skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur till Statens 

jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt finns i förordningen (xxxx) om register 

över förordnande läkemedel för djur och i förordningen (2009:659) om handel med 

läkemedel. 

Eftersom uppgiftsskyldigheten för E-hälsomyndigheten att lämna ut uppgifter om läkemedel 

för djur till Jordbruksverket och SVA föreslås regleras i förordningen om register över 

förordnande läkemedel för djur (dock endast personuppgifter som inte omfattas av denna 

förordning) och 13 c § i förordningen om handel med läkemedel, läggs hänvisningar till dessa 

författningar till i bestämmelsen.  

 

2 § Statens jordbruksverk ska på begäran av Statens veterinärmedicinska anstalt lämna ut 

sådana uppgifter om antimikrobiella läkemedel för djur som tagits emot enligt 13 c § 

förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. 

Statens veterinärmedicinska anstalt ska på begäran av Statens jordbruksverk eller 

Folkhälsomyndigheten lämna ut sådana uppgifter som tagits emot enligt 13 c § förordningen 

(2009:659) om handel med läkemedel. Uppgifterna får inte innehålla information som direkt 

pekar ut djurägaren eller den som förordnat läkemedlet. 

Bestämmelsen motsvarar 4 § i den nuvarande lydelsen av förordningen, men med ändringar 

som innebär att hänvisningar till uppgiftsskyldigheten för E-hälsomyndigheten att lämna 

uppgifter till Jordbruksverket och SVA ändras till uppgiftsskyldigheten som föreslås i 13 c § 

förordningen (2009:659) om handel med läkemedel.  

 

3 § Sådana uppgifter om antimikrobiella läkemedel för djur som tagits emot enligt 13 c § 

förordningen (2009:659) om handel med läkemedel ska av Statens jordbruksverk, eller 

Statens veterinärmedicinska anstalt på uppdrag av Statens jordbruksverk, lämnas ut till 

Europeiska läkemedelsmyndigheten i den utsträckning som krävs för att den myndigheten ska 

kunna sammanställa och publicera statistik över försäljning av antimikrobiella läkemedel för 

djur. Uppgifterna får inte innehålla information som direkt pekar ut djurägaren eller den som 

förordnat läkemedlet. 

Bestämmelsen motsvarar 5 § i den nuvarande lydelsen av förordningen med en ändring som 

innebär att hänvisningen till uppgiftsskyldigheten för E-hälsomyndigheten att lämna ut 

uppgifter till Jordbruksverket och SVA ändras till att hänvisa till uppgiftsskyldigheten i den 

föreslagna 13 c § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. 
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