
Beställning 

Åtkomst till NKOO-exportfiler 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 

Anmälningsblankett, tillgång till exportfiler, 

Nationell källa för ordinationsorsak 

(NKOO) 

Informationen i NKOO exporteras dagligen till XML-filer. Den som vill få till-

gång till NKOO-exportfiler måste ansöka om detta via denna blankett. Ansökan 

skickas till Socialstyrelsen som därefter vidarebefordrar vissa uppgifter från an-

sökan (se nedan) till E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten skickar sedan 

inloggningsuppgifter till en särskild SFTP-yta hos E-hälsomyndigheten, där fi-

lerna kan hämtas. 

Beställare 

Organisationens namn (om aktuellt) Organisationsnummer 

Namn Mobilnummer 

E-postadress 

Mottagare av information från Socialstyrelsen (om ej samma som ovan) 

E-postadress Mobilnummer 

Mottagare av drifts- och funktionsinformation från E-hälsomyndigheten 

(om ej samma som ovan) 

E-postadress Mobilnummer 

Följande krav ska vara uppfyllda: 

☐ Jag/min organisation har en giltig Snomed CT-licens

☐ Jag har tagit del av anvisningarna för användning av informationen [länk]

☐ Jag är införstådd i att tillgången till XML-filerna är personlig och att filerna

inte får spridas utanför den egna organisationen 

Värd: sftp.ehalsomyndigheten.se (Internet) 

sftp.ehalsomyndigheten.sjunet.org (Sjunet) 

Port: 22 

Användarnamn: Skickas efter handläggning till kontaktperson via 

e-post. Avsändare: E-hälsomyndigheten. 

Lösenord: Skickas efter handläggning till kontaktperson via 

SMS. Avsändare: E-hälsomyndigheten. 

Rättigheter: Läs 

Ifylld blankett skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-9-8132.pdf
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Information om behandlingen av dina personuppgifter 

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för Socialstyrelsens utfö-

rande av en uppgift av allmänt intresse. 

Vad används dina uppgifter till? 

De uppgifter som angivits på denna blankett används för att kunna ge dig åt-

komst till NKOO-exportfiler. Uppgifterna används även för utskick av driftin-

formation som rör NKOO-exportfiler.  

Vilka personuppgifter lagras av Socialstyrelsen respektive E-hälsomyndig-

heten?  

Socialstyrelsen lagrar de uppgifter om dig som angetts på blanketten. Socialsty-

relsen skickar uppgifter om användarnamn, e-postadress och telefonnummer vi-

dare till E-hälsomyndigheten då dessa behövs för att skapa användarkontot. 

Dessa uppgifter lagras således hos E-hälsomyndigheten, på uppdrag av Social-

styrelsen. Uppgifterna lagras bara så länge de behövs för de ändamål som beskri-

vits ovan eller för att uppfylla myndighetens skyldigheter. Uppgifterna kommer 

att vara åtkomliga för behörig personal på Socialstyrelsen respektive E-hälso-

myndigheten. Uppgifterna som lagras blir allmänna handlingar som kan komma 

att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Ansvar för behandling av personuppgifterna 

Socialstyrelsen är ansvarig för den behandling som görs av dina personuppgifter. 

E-hälsomyndigheten agerar som personuppgiftbiträde till Socialstyrelsen och ett 

personuppgiftsbiträdesavtal mellan myndigheterna finns upprättat. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om de personuppgifter som Socialstyrelsen och 

E-hälsomyndigheten behandlar om dig. För att få information om vilka uppgifter 

myndigheterna behandlar kan du begära ett registerutdrag.  

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade, att invända mot 

behandlingen, liksom att begära att den begränsas.  

Du kan ha rätt till skadestånd vid lagstridig hantering av dina personuppgifter 

och du har rätt att skicka klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare 

Datainspektionen) om du anser att Socialstyrelsen behandlar dina personuppgif-

ter på ett felaktigt sätt. 

Mer information om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter och de 

rättigheter du har finns på www.socialstyrelsen.se.  

Synpunkter eller frågor 

Om du har synpunkter eller frågor kan du kontakta Socialstyrelsens dataskydds-

ombud på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller skicka dina frågor till So-

cialstyrelsen, 106 30 Stockholm. 

Du når oss också via e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller på tele-

fon: 075-247 30 00, vardagar mellan klockan 08 och 17. 

http://www.socialstyrelsen.se/
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