
Vedlegg A: Cookietyper som brukes på denne nettsiden 

 Cookietype Kilde Formål Utløp Hvordan man blokkerer

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier betjent av Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of 
Janssen-Cilag AS

Essensiell 
informasjonskapsel 

Informasjonskapselna
vn:has_js

Johnson & Johnson 
Consumer Nordic, en 
divisjon av 
Janssen-Cilag AS

Denne 
informasjonskapselen 
loggfører om 
javascript er aktivert 
eller ikke. Denne 
informasjonskapselen 
hard statusverdi 0 
eller 1.

Informasjonskapselen 
som vi bruker for 
dette formålet vil utgå 
i øktens slutt. 

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Essensiell 
informasjonskapsel

Informasjonskapselna
vn:

SESS53911691b843f5
579cfc0759c986e0a8

Johnson & Johnson 
Consumer Nordic, en 
divisjon av 
Janssen-Cilag AS

Denne 
informasjonskapselen 
forhindrer kryss-side 
forespørsel 
forfalskning. Denne 
informasjonskapselen 
inneholder vilkårlige 

Informasjonskapselen 
som vi bruker til dette 
formålet vil utgå etter 
20 dager.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 



strengverdier.
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Essensiell 
informasjonskapselnav
n: 

coupon_selection

Johnson & Johnson 
Consumer Nordic, en 
divisjon av 
Janssen-Cilag AS 

Denne 
informasjonskapselen 
loggfører kupongene 
som blir valgt av 
brukeren ved 
utlogging. Slik at nå 
brukeren logger inn 
igjen, så vil hans 
kupongvalg være 
vedvarende.

Informasjonskapselen 
som vi bruker til dette 
formålet vil utgå etter 
30 dager.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Analyse 
informasjonskapsler 
og teknologier 
informasjonskapselnav
n:_ga

Johnson & Johnson 
Consumer Nordic, en 
divisjon av 
Janssen-Cilag AS

Denne 
informasjonskapselen 
loggfører antall 
ganger en besøker har 
vært på siden

Informasjonskapselen 
som vi bruker til dette 
formålet vil utgå etter 
2 år.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 



fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier betjent av Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of 
Janssen-Cilag AS,

tjenesteleverandører og andre selskaper

Analyse 
informasjonskapsler 
og teknologier 
informasjonskapselnav
n: _utma, _utmb, 

_utmc, _utmz __utmv

Google Analytics Disse 
informasjonskapslene 
blir brukt til å samle 
informasjon om 
hvordan besøkende 
bruker vår side. Vi 
bruker informasjonen 
til å lage rapporter og 
for å hjelpe oss å 
forbedre siden. 
Informasjonskapslene 
samler informasjon i 
en anonym form, 
inkludert antall 
nummer besøkende til 
siden, hvor besøkende 
har kommet fra til 
siden og sidene de har 
besøkt.

Noen av 
informasjonskapslene 
som er brukt til dette 
formålet blir 
automatisk fjernet fra 
din enhet når du 
lukker din nettleser. 
Andre kan vare i en 
periode opptil 24 
måneder fra ditt siste 
besøk til vår side.

Du kan velge å ikke bli 
loggført av Google 
Analytics ved å 
besøke:

http://tools.google.co
m/dlpage/gaoptout?
hl=en-GB.



Analyse 
informasjonskapsler 
og teknologier 
informasjonskapselnav
n: id

Doubleclick.net Denne 
informasjonskapselen 
blir generert av 
dobbelklikk flodlys 
merker. Denne 
informasjonskapselen 
inneholder vilkårlige 
strengverdier.

Informasjonskapselen 
som vi bruker til dette 
formålet vil utgå etter 
2 år.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Analyse 
informasjonskapsler 
og teknologier 
informasjonskapselnav
n: _drt, __gads

Doubleclick.net Disse 
informasjonskapslene 
blir brukt av Google 
Adsense DoubleClick 
for online 
reklameringsfrekvens 
begrensning og 
unngår duplisering av 
reklame på en side, 
som betyr at en 
bruker vil ikke måtte 
se samme reklame 
igjen og igjen. 

Informasjonskapselen 
som vi bruker til dette 
formålet utgår etter 1 
dag.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 



https://support.google.
com/adsense/answer/
2839090?hl=en

informasjon. 

Innholdsdeling 
informasjonskapselnav
n:

Fr_,xs_,s_,csm_,c_user, 
x-src_, locale_, lu_, 
datr_

Facebook.com Blir brukt av Facebook 
som loggfører når en 
besøker har klikket en 
likerknapp.

www.facebook.com/ab
out/privacy/

Noen av 
informasjonskapslene 
som blir brukt til dette 
formålet blir 
automatisk fjernet fra 
din enhet når du 
lukker din nettleser. 
Andre kan vare opptil 
24 måneder f.o.m ditt 
siste besøk til vår 
side.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Innholdsdeling 
informasjonskapsel:

SID_,NID_,SNID_,SAPIS
ID_,APISID, SSID_, 
HSID_, PREF_

Google.com Used by Google Maps 
to track visitors 
viewing the maps.

http://www.google.co
m/privacypolicy.html

Noen av 
informasjonskapslene 
som brukes til dette 
formålet kan vare i en 
periode opptil 6 til 24 
måneder fra ditt siste 
besøk til våre side.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 



Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Analyse 
informasjonskapsler 
og teknologier 
informasjonskapselnav
n:

VM_PIX, VM_USR

Intellitxt.com Tredjeparts Intellitext 
informasjonskapser for 
Vibrant Media 
http://www.donottrack
plus.com/trackers/intel
litxt.com.php

Informasjonskapselsen 
vi bruker til dette 
formålet utgår etter 2 
måneder.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Innholdsdeling 
informasjonskapselnav
n:

remember_checked, 
remember_checked_o
n, original_referer, 
_twitter_sess, twll, 
twid, auth_token, 

Twitter.com Viser An Post twitter 
stream & social media 
sharing. 
https://twitter.com/pri
vacy

Noen av disse 
informasjonskapslene 
som blir brukt til dette 
formålet blir 
automatisk fjernet fra 
din enhet når du 
lukker din nettleser. 
Andre kan vare i en 
periode opptil 20 år 

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 



guest_id, 
secure_session, 
auth_token, guest_id

fra ditt siste besøk til 
vår side.

varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Innholdsdeling 
informasjonskapselnav
n: LSID, GAPS, 
GoogleAccountsLocale
_session, GALX, 
LSOSID, 
ACCOUNT_CHOOSER

Accounts.google.com Disse 
informasjonskapslene 
blir innstilt av Google 
når man bruker 
Google+share 
funksjonen. 
http://www.google.co
m/privacypolicy.html

Noen av disse 
informasjonskapslene 
som blir brukt til dette 
formålet blir 
automatisk fjernet fra 
din enhet når du 
lukker din nettleser. 
Andre kan vare i en 
periode opptil 2 år fra 
ditt siste besøk til vår 
side.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 
fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 

Analyse 
informasjonskapsler 
og teknologier 
informasjonskapselnav
n: BEAT_, OTZ_

apis.google.com Google analytics og 
Google+ knapp bruk

http://www.google.co
m/privacypolicy.html

Noen av 
informasjonskapslene 
som blir brukt til dette 
formålet kan vare i en 
periode opptil 1 dag til 
1 måned fra ditt siste 
besøk til vår side.

Du kan forandre 
innstillingene til din 
nettleser til å 
akseptere eller ikke 
akseptere disse 
informasjonskapslene. 
Ettersom 



fremgangsmåten 
varierer fra nettleser 
til nettleser, så burde 
du besøke 
Hjelpemenyen til din 
nettleser for mer 
informasjon. 


