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Användning av Nationella Patient Översikten                     

Syfte  

Nationell Patientöversikt, NPÖ, är ett bidrag till visionen om rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt 
användare, oberoende av organisationstillhörighet 

Definition  

NPÖ är enligt Patientdatalagens definition: ”Sammanhållen journalföring (SJF) som möjliggör elektronisk 
direktåtkomst till annan vårdgivares patientjournaldokumentation enligt givna regler och riktlinjer”.  

Ansvar och roller 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS ansvarar för att: 

• Ta fram och besluta om riktlinje och rutin för inhämtande av samtycke.  

• Ta fram och besluta om hur behörighetstilldelning av NPÖ ska hanteras. 

• Ta fram rutiner för logg kontroll.  
 

Legitimerad personal 

Hälso- och sjukvårdspersonal i kommunerna kan ta del av information i NPÖ under förutsättning att:  

• Patienten samtycker. Samtycke ska finnas registrerat i kommunens journalsystem 

• Vårdrelation föreligger. Vårdrelation ska dokumenteras i kommunens journalsystem 

• Uppgifterna kan antas ha betydelse för vården av patienten 

• Medarbetaruppdrag finns definierat i HSA katalog.
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• Siths kort för autensiering finns. 

• Kommunens journalsystem/verksamhetssystem har TGP installerat 

Allmänt 

Åtkomst till informationen i NPÖ ges enligt de legala förutsättningar som regleras i patientdatalagen 
(Patientdatalagen (2008:355)) och socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och 
journalföring i hälso- och sjukvården. (SOSFS 2008:14) 
När flera kan ta del av samma information skapas förutsättningar för:  

• Ökad vårdkvalitet – En helhetsbild av patientens diagnoser, provresultat och mediciner. 
Samverkan över organisationsgränser.  

• Ökad patientsäkerhet – rätt information från källan  

• Ökad effektivitet – tillgång till information i realtid 

• Ökat inflytande för patienten - NPÖ visar om patienten har gett sitt samtycke till åtkomst av 
informationen. Patienten kan spärra den information han/hon inte vill att en annan vården-
het/vårdgivare ska se. 

 
För att öka förutsättningarna att ge en god och säker vård är det viktigt att ta del av information från 
NPÖ.  Exempelvis:  

• När en enskild beviljats bistånd som ska verkställas i kommunal verksamhet med hälso- och 
sjukvårdsansvar. Informationen i NPÖ ger en medicinsk helhetsbild som kompletterar övrig 
information. 

• När en patient tillhör kommunens hemsjukvård. 

• Vid hembesök som ingår i avtal för kommunens hemsjukvård. 

• Innan och efter rond. 

• Efter besök på hälsocentral. 

• Efter besök inom specialistvård. 

• När patient är medicinskt färdigbehandlad från slutenvården. 

• För att kontrollera läkemedelsordinationer. 

•  Resultat från provtagning. 
 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080355.htm
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-14

