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Bilaga 2 Utlämning av uppgifter från Receptcentret
Utlämnande av uppgifter från Receptcentret till myndigheter och andra
aktörer
Utöver vad som föreskrivs om utlämnande av uppgifter från Receptcentret i 13 § i lagen om
elektroniska recept, föreskrivs i 15 § i lagen om elektroniska recept om utlämnande av uppgifter till
myndigheter och för vetenskaplig forskning. I egenskap av gemensamt personuppgiftsansvarig kan
FPA därmed under de förutsättningar som anges i lagen lämna ut:


till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och till
regionförvaltningsverken sådana uppgifter om recept som läkemedelsförskrivarna gjort upp
och om expedieringen av recepten vilka behövs för tillsynen över yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården



till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea det recept som
förskrivits för ansökan om specialtillstånd enligt 21 f § i läkemedelslagen, sådana uppgifter
som behövs för vägledning i trygg och ändamålsenlig användning av läkemedel samt
sådana uppgifter om recept och expediering av dem som behövs för övervakning enligt
läkemedelslagen och narkotikalagen.

FPA får i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvarig, för de myndigheter som nämns ovan,
upprätta och till dem överlåta sammanställningar över sådana uppgifter i Receptcentret som kan vara
av betydelse för utredning av läkemedelssäkerheten eller nyttan av eller kostnaderna för
läkemedelsbehandlingar eller vid utvecklandet av FPA:s verksamhet och tjänster.

Dessutom kan lämnas ut


till FPA: uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av läkemedelsersättningar
enligt sjukförsäkringslagen



uppgifter till Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med lagen om dess verksamhet
(668/2008).

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata har rätt att behandla uppgifter i
och lämna ut uppgifter från Receptcentret i enlighet med lagen om sekundär användning av
personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019).

Uppgifterna till dessa myndigheter kan lämnas ut skriftligen eller med hjälp av teknisk anslutning.
Utöver vad som nämns ovan får uppgifter också lämnas ut med stöd av annan lagbestämmelse om
utlämnande av uppgifter. Uppgifterna lämnas skriftligen.
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När uppgifter lämnas ut iakttas organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder i enlighet med EU:s
allmänna dataskyddsförordning och andra lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter.
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