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Inhämtande av samtycke gällande Nationella Patient Översikten    

 
Åtkomst till informationen i NPÖ ges enligt de legala förutsättningar som regleras i 
Patientdatalagen 2008:355: Sammanhållen journalföring (SJF) som möjliggör elek-
tronisk direktåtkomst till annan vårdgivares patientjournaldokumentation enligt givna 
regler och riktlinjer.  
 

Ansvarig för inhämtande av samtycke 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast frågar om sam-
tycke samt dokumenterar detta. En individuell bedömning görs om patienten kan ta 
emot information och om samtycke kan efterfrågas.  
 

Dokumentation när samtycke kan inhämtas  

Fråga patienten om hon/han samtycker till inhämtande av information i NPÖ. Sam-
tycket gäller för all information som finns i NPÖ. Dokumentera i verksamhets-
systemet att samtycke är inhämtat eller att patienten nekat samtycke samt vilken tids-
period samtycket gäller. Exempel: Patienten ger sitt samtycke till att information får 
inhämtas eller patienten nekar till att information får inhämtas. Samtycket är tidsbe-
gränsat och ska gälla 1 år därefter ska samtycket omprövas 
 

Dokumentation när samtycke inte kan inhämtas  

Om patienten har svårt att förstå eller göra sig förstådd ska legitimerad personal i 
samråd med patientens legala ställföreträdare, närstående eller på annat sätt försöka ta 
reda på patientens ställningstagande i frågan. Dokumentera i verksamhetssystemet 
vem som är uppgiftslämnare samt grund för ställningstagande. Dokumentera även 
hur länge samtycket gäller. Exempel: Samtycket är inhämtat tillsammans med legal 
ställföreträdare eller närstående. Samtycket är tidsbegränsat och ska gälla högst ett år, 
därefter ska samtycket omprövas 
 
Nödåtkomst 

Om patientens vilja inte kan utrönas, och samtycke inte kan inhämtas, får åtkomst till 
journalinformation i NPÖ endast ske om en nödsituation föreligger (nödåtkomst) och 
vårddokumentationen kan antas ha betydelse för patientens liv och hälsa. Exempel på 
när nödåtkomst ska användas är när patienten inte har en legal ställföreträdare eller 
närstående som kan vägleda i inhämtande av patientens samtycke. Patientens sam-
tycke kan inte inhämtas på grund av exempelvis medvetslöshet. Nödåtkomst gäller 
endast för en nödsituation och ska dokumenteras i verksamhetssystemet för aktuellt 
tillfälle. 
 


