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Anslutning till NPÖ - nationell patientöversikt
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Djuröhemmet ansluts till NPÖ (nationell patientöversikt) genom att teckna
avtal med Inera. Produktionschef Pia Andersen utses till ensam
firmatecknare för detta avtal.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Förslaget innebär att via ett pilotprojekt ansluta Djuröhemmet till NPÖkonsument. Projektet pågår under ett år och utvärderas sedan. Om projektet
faller väl ut kan en anslutning av Gustavsgården till NPÖ bli aktuellt.
Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att
med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos
andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild
av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och
uppföljning.
Bakgrunden till Nationell Patientöversikt (NPÖ) är behovet av effektiva
verktyg som ger behörig vårdpersonal tillgång till patientinformation över
organisationsgränserna. NPÖ är den första av flera sådana
landstingsgemensamma eHälsolösningar och en plog för utvecklingen av de
säkerhetslösningar och den infrastruktur som krävs.
Ökad rörlighet, fria vårdval och större specialisering inom vården gör att
patienter idag ofta har kontakt med flera olika vårdgivare (landsting,
kommuner eller privat vårdgivare), som var och en registrerar och förvaltar
sin journalinformation lokalt. Tjänsten Nationell Patientöversikt gör det nu
möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
vårdinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller
privata vårdgivare. När fler kan ta del av samma information skapas en mer
effektiv och säker vård.
79 kommuner, 21 landsting samt ett flertal privata vårdgivare var i oktober
2013 anslutna till NPÖ.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samråd med projektledare från
Bearingpoint utarbetat en riktlinje kring bl.a. hur samtycke ska inhämtas från
patienten för direktåtkomst i NPÖ. Det är bara behörig hälso- och
sjukvårdspersonal med e-tjänstelegitimation, och som patienten har en aktuell
vårdrelation med, som har rätt att läsa journaluppgifterna. Det går alltid att
spåra vilka som har läst informationen via loggar.
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Vårdgivare kan producera och/eller konsumera information till NPÖ.
Producerande vårdgivare tillgängliggör information från sina vårdsystem
(t.ex. journalsystem), och gör det möjligt för vårdpersonal från andra
vårdgivare att ta del av informationen, med patientens samtycke. När en
vårdgivare tar del av informationen via NPÖ så konsumerar vårdgivarens
vårdpersonal information.
Kommunerna ansluts i detta skede som konsumenter. I ett senare skede kan
det eventuellt bli aktuellt att även börja producera information i NPÖ.
Inloggning i NPÖ sker via SITHS-kort som är en tjänstelegitimation för
både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kort är anpassade till alla
nationella tjänster inom e-hälsa.
Legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter saknar i dagsläget SITHSkort och behöver erhålla sådana för att kunna logga in i NPÖ. Legitimerade
sjuksköterskor på de kommunala särskilda boendena använder sig redan
idag av SITHS-kort för inloggning i system som t.ex. Pascal. Från och med
1 januari 2014 kommer krav från Senior alert på säker inloggning via
SITHS-kort. Även inloggningen till Combine kommer att ske på detta sätt.
Således ses ett behov av att utöka antalet användare av SITHS-kort
oberoende av om Djuröhemmet ansluts till NPÖ eller inte.
Handlingar i ärendet
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Tjänsteskrivelse NPÖ – nationell patientöversikt
Anslutna vårdgivare
Anslutningsavtal NPÖ
Tilläggsavtal Inera NPÖ
Beslut stimulansmedel eHälsa
MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och
sjukvårdsjournaler
MAS Riktlinjer för Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen
journalföring
Värmdö kommun patientinformation NPÖ
Värmdö kommun vårdpersonalinformation NPÖ
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