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Konsument/användare av Nationella Patient Översikten  

 
Du har nu tillgång till Nationella Patientöversikten som är en sammanhållen journal 
innehållande patientuppgifter. Detta är förenat med personligt ansvar som regleras bl.a. i 
Sekretesslagen (SFS 1980:100), Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Patientdatalagen 
(2008:355). 
 
Som användare av Nationella Patient Översikten ansvarar Du för att följande 
förutsättningar är uppfyllda innan du loggar in i Nationella Patientöversikten: 

 att du har fått patientens samtycke till att använda sammanhållen journalföring  

 att du har en aktuell vårdrelation 

 att det finns en nytta och ett behov av journalinformationen för en god och säker vård.   
 

Påföljd 

Obehörigt användande av Nationella Patientöversikten kan dömas för dataintrång, vilket 
kan leda till böter eller fängelse upp till två år enligt Brottsbalken 4 kap 9c §. 
 

Som användare av Nationella Patient Översikten är Du: 

 Personligt ansvarig för att din behörighet ej används av någon annan. 

 Personligt ansvarig för att ditt Sithskort och kod till denna förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kommer åt det  

 Medveten om att ditt lösenord endast är ditt och ska hållas hemlig för andra personer 

 Medveten om att dina val i Nationella Patientöversikten loggas, kopplas till din 
användaridentitet och att kontroller sker kontinuerligt 

 Uppdaterad om regler och rutiner samt att följa dessa 

 Ansvarig att rapportera till närmaste chef och/eller MAS om brister i rutiner eller om 
oegentligheter upptäcks 

 Ansvarig att kontrollera att rätt behörighet tilldelats till dig som användare 

 Ansvarig att endast ska ta del av den information du behöver för att ge en god och 
säker vård 

 Medveten om att med tillgång till Nationella Patientöversikten beakta sekretess och inre 
sekretess enligt de lagar och föreskrifter som finns, med tanke på att du får tillgång till 
andra myndigheters information om patienter 
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Ort datum  

Namn:  

Personnummer:  

Underskrift:  

Namnförtydligande:  

  

 
 
 
 
Ansvarsförbindelsen lämnar du till administratören för din behörighetstilldelning 
.

 


