Mer information
Läs om sammanhållen journalföring och nationell patientöversikt på
Vårdguiden.se eller ring Vårdguiden på telefon 08-320 100.
På inera.se kan du se vilka vårdgivare som är anslutna till nationell
patientöversikt: www.inera.se/Vardtjanster/NPO/Anslutna-vardgivare

Nationell Patientöversikt
Bättre beslutsunderlag för
diagnos och behandling

För mer information om patientdatalagen:
www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen
Information från MAS
www.varmdo.se

Information till vårdpersonal

Nationell Patientöversikt
Information till vårdpersonal

Liten ordlista
Elektronisk katalog, EK

Ta del av patientens vårdhistoria
Nu införs Nationell Patientöversikt, NPÖ, för dig som arbetar i vården. NPÖ är ett IT-stöd
som gör att du kan ta del av dina patienters vårdhistoria, även den vård de fått hos andra
vårdgivare i landet. Fördelen för dig som arbetar i vården är att du får ett bättre
beslutsunderlag för diagnos och behandling.

Stockholms läns landsting har en gemensam elektronisk katalog, EK. Den innehåller
kontaktinformation om personer och verksamheter i hälso- och sjukvården. Uppgifter
från EK, t.ex. medarbetaruppdraget, går även över till den nationella elektroniska
katalogtjänsten HSA.

Patientdatalagen

Du får en snabb överblick över till exempel tidigare diagnoser, utlämnade läkemedel,
planerade och genomförda vårdkontakter, laboratoriesvar och journalanteckningar.

Lag från 1 juli 2008 med samlade regler för hur personuppgifter inom hälso- och
sjukvården ska behandlas. Lagen reglerar bland annat sekretess, sammanhållen
journalföring, vem som har rätt att ta del av patientuppgifter och patientens rätt att
spärra uppgifter.

Vilka får använda NPÖ?

Patientrelation

Patientdatalagen reglerar sammanhållen journalföring och direktåtkomst av
journaluppgifter via NPÖ. För att ta del av patientuppgifter i NPÖ krävs att du har en
patientrelation och patientens samtycke, samt att det har betydelse för vården av
patienten. Du måste också ha e-hälsokort samt medarbetaruppdrag för vård och
behandling i EK/HSA-katalogen.

När vårdpersonal deltar i vård och behandling av en patient.

Vad kan du se?

Sammanhållen journalföring
Möjlighet för vårdgivare att läsa journaluppgifter elektroniskt från olika vårdgivare.

Samtycke
Patientens integritet skyddas
Varje gång som någon läser från NPÖ registreras det och loggas. Även patientens
samtycke registreras. Uppföljning av loggar sker regelbundet enligt rutiner som satts upp
av vårdgivaren och verksamhetschefen.

Spärra journaluppgifter
Patienten kan spärra journaluppgifter som han eller hon inte vill ska synas för andra
vårdgivare. Spärr kan sättas för enstaka vårdenhet eller för hela vårdgivaren. Om någon
vill spärra hela eller delar av sin journal ska han eller hon själv kontakta den
mottagning/vårdenhet som besökts.

När patienten aktivt ger sitt medgivande till att vårdpersonal får ta del av patientens
sammanhållna journal.

Spärr
Möjlighet att spärra uppgifter som patienten inte vill ska finnas tillgängliga för andra
vårdenheter eller vårdgivare.

Vårdgivare
Landsting och kommun samt annan juridisk person, inklusive landstings- eller
kommunalt bolag samt privat verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård. Inom
Stockholms läns landsting är t ex akutsjukhusen egna vårdgivare. Inom Värmdö
kommun finns det både kommunala boenden i egen regi och på entreprenad.

Vårdenhet
Enhet inom en vårdgivare som har en verksamhetschef. Till exempel vårdcentral,
klinik eller specialistmottagning. Inom Värmdö kommun så det varje vård och omsorgs
boende som är en administrativ vårdenhet.

Vårdpersonal
Person anställd av vårdgivaren för att utföra vård och behandling.

