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Cookiepolicy  

På hemsidan används cookies vilket innebär att små textfiler sparas i din webbläsare när du besöker vår 
hemsida. I den här texten kan du läsa om hur vi använder cookies, t.ex. varför vi gör det och hur du kan 
undvika dem. Efter ditt besök kommer vissa cookies fortsätta lagras i din webbläsare (”permanenta 
cookies”) medan andra endast lagras tillfälligt i din dators minne (”temporära cookies” eller ”session 
cookies”). Hur länge varje cookie lagras beskrivs i tabellerna nedan. 

Om någon av de cookies som används innebär att vi behandlar uppgifter som direkt eller indirekt kan 
kopplas till dig som individ informerar vi om det i vår personuppgiftspolicy. 

Hur du kan undvika cookies  

• Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa typer av cookies. I så fall nekar din 
webbläsare automatiskt lagring av dessa cookies eller informerar dig varje gång en hemsida (som 
vår) begär att få lagra en cookie.   

• När du besöker vår hemsida kan du välja att inte samtycka till att vi använder vissa typer av cookies. 
Du kan dessutom återkalla ditt samtycke när som helst. 

• Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din 
webbläsare. För att hjälpa dig göra detta har vi angett namnet på respektive cookie i tabellerna 
nedanför.  

Cookies som du tidigare har samtyckt till kan blockeras. Andra cookies är nödvändiga för hemsidans 
funktionalitet. Om du blockerar eller raderar sådana cookies kommer inte alla funktioner på hemsidan 
fungera som tänkt och du kommer inte kunna använda alla hemsidans funktioner. I tabellerna nedan 
har vi förklarat vad som händer om du blockerar eller raderar sådana cookies. 

Ansvarig för användning av cookies 

Roche AB, org.nr. 556038-3100, ansvarar för användningen av cookies på hemsidan.  

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om vår cookieanvändning eller vill invända mot att 
vi använder cookies. Du når oss på stockholm.dpo@roche.com eller på vårt telefonnummer 08-726 12 
00. Vår postadress är Box 1228, 171 23 Solna.  

Du har rätt att klaga 

Om du vill ha mer information om cookies, tillåten cookieshantering eller vill lämna klagomål om vår 
hantering kan du kontakta tillsynsmyndigheten för cookies. I Sverige är det Post- och telestyrelsen som 
gör det. Du hittar dem här.  

Icke-nödvändiga cookies som kräver samtycke 

Dessa cookies används bara om du själv har samtyckt till det. Om du inte samtycker kommer vi fråga 
dig även nästa gång du besöker vår hemsida. Ditt samtycke är självklart frivilligt och du kan när som 
helst återkalla det. 

  /  1 3

https://www.roche.se/sv/integritetspolicy.html
mailto:stockholm.dpo@roche.com
http://www.pts.se
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För att kunna förbättra hemsidan

Syfte och beskrivning Namn på cookie Lagringstid 

Adobe Analytics använder cookies för att skilja på förfrågningar 
från olika webbläsare och för att lagra användbar information 
som ett program kan använda senare. De kan också användas 
för att koppla webbinformation till kundposter. 

Analytics använder i synnerhet cookies för att anonymt definiera 
nya besökare, hjälpa till att analysera klickströmsdata och spåra 
historik på webbplatsen, som respons på särskilda kampanjer 
eller säljcykelns längd.

s_cc Session

s_gnr 1 år

s_sq Session

AMCVS_36DB14
8954E7751C0A4
C98BC%40Adob
eOrg

Session

AMCV_36DB148
954E7751C0A4C
98BC%40Adobe
Org

2 år

Om du blockerar/raderar dessa cookies kommer vi ha sämre underlag för att utveckla hemsidan.

Hemsidans funktionalitet

Syfte och beskrivning Namn på cookie Lagringstid 

Inloggning dtm_prev_logged
In

Session

För att hemsidan ska kunna visa videos från YouTube. APISID 2 år

CONSENT 19 år

GPS 30 minuter

HSID 2 år

LOGIN_INFO Session

PREF 7 månader

SAPISID 2 år

SID 2 år

SSID 2 år

VISITOR_INFO1_
LIVE

5 månader

YSC Session

__Secure-3PAPIS
ID

2 år

__Secure-3PSID 2 år
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https://docs.adobe.com/content/help/sv-SE/core-services/interface/ec-cookies/cookies-first-party.translate.html
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Nödvändiga cookies 

Dessa cookies placeras på din webbläsare när du använder vår hemsida. Dessa cookies är nödvändiga för 
att tillhandahålla en tjänst som du uttryckligen har begärt varför ditt samtycke inte behövs. 

__Secure-APISID 2 år

__Secure-HSID 25 dagar

__Secure-SSID 25 dagar

remote_sid 2 år

wide Session

LOGIN_INFO 2 år

För att acceptera användning av cookies

Syfte och beskrivning Namn Lagringstid 

En cookies sparas på din enhet när du accepterar att 
webbplatsen använder cookies.

cookieNotification 3 år

För att acceptera disclaimer om hemsidans innehåll för vårdpersonal

Syfte och beskrivning Namn Lagringstid 

En cookies sparas på din enhet när du klickat på “Jag arbetar 
inom hälso- och sjukvård eller är patient/anhörig” i rutan som 
syns i början av ditt besök.

disclaimer 14 dagar

Hemsidans funktionalitet

Syfte och beskrivning Namn Lagringstid 

För att visa rätt innehåll. renderid Session

För att förbättra sidans svarstid. __cfduid 1 månad
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