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Dette skjemaet benyttes ved krav om innsyn i egne opplysninger registrert i Reseptregisteret hvor 
Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandlingsansvarlig. For innsyn i opplysninger registrert om egne 
barn, se informasjon nederst på siden.

Reseptregisteret inneholder informasjon om alle legemidler utlevert fra norske apotek etter resept 
fra 1.1.2004, jf. forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert 
legemiddelregister (Reseptregisteret) § 1-8. 

Reseptregisteret er et pseudonymt register. I et pseudonymt register er det ikke lagret informasjon 
om navn, adresse eller fødselsnummer for de registrerte, i stedet er fødselsnummeret erstattet med 
et pseudonym. Pseudonymet lages av Statistisk sentralbyrå og Reseptregisteret har ikke tilgang på 
koblingen mellom fødselsnummer og pseudonym. Et pseudonym er et unikt, tilfeldig løpenummer. 
Dette gjør at hvert individ kan følges i registeret selv om registeret ikke inneholder direkte 
identifiserende personopplysninger slik som fødselsnummer. 

Registrerte i Reseptregisteret har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, jf. 
helseregisterloven § 24 og personopplysningsloven § 18. Ettersom Reseptregisteret er et 
pseudonymt register er det ingen som har tilgang til eller som får utlevert helseopplysninger som er 
knyttet til ditt fødselsnummer eller navn. 

Dersom du ønsker å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg i Reseptregisteret må du fylle 
ut informasjonen på neste side. Det er svært viktig at forklaringer til skjemaet leses nøye og at 
feltene i skjemaet fylles ut korrekt. FHI kan ikke gi innsyn på krav som er mangelfulle eller som 
inneholder feil opplysninger. FHI vil bruke fødselsnummeret til å kontrollere opplysningene ved 
oppslag mot Det sentrale folkeregisteret.

Skjema for innsynsforespørsel med vedlegg sendes per post til:

Folkehelseinstituttet
Reseptregisteret v/Avdeling for helseundersøkelser
Postboks 4404 Nydalen 
0403 OSLO.

Legg ved en kopi av personidentifikasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde). 

Svar på innsynskravet vil bli sendt rekommandert til folkeregistrert bostedsadresse for den som har 
fremsatt kravet om innsyn.

Ved krav om innsyn i helseopplysninger registrert om egne barn under 16 år

Vennligst ta kontakt med Reseptregisteret, FHI enten per e-post (reseptregister.data@fhi.no) eller 
per telefon (21 07 70 00). Vennligst ikke oppgi fødselsnummer per e-post.
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Den som krever innsyn skal skrive inn sine opplysninger her. Bruk blokkbokstaver.
Navn Postnummer

Fødselsnummer (alle 11 sifre må oppgis) Poststed

Gateadresse Telefon/mobiltelefon

Dersom den som krever innsyn er under 16 år skal foresatte gi godkjenning. Bruk blokkbokstaver.
Navn, foresatte 

Fødselsnummer (alle 11 sifre må oppgis)

Gateadresse

Postnummer Poststed

Dato Signatur

Kommentarer/spørsmål:

Signatur fra den som krever innsyn:
Jeg ber med dette om innsyn i helseopplysninger som er registrert om meg i Reseptregisteret ved FHI (jf. 
helseregisterloven § 24 og personopplysningsloven § 18).

Sted Dato Signatur


