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Anslutning av Gustavsgården till NPÖ-konsument
Förslag till beslut
1. Gustavsgården ansluts till NPÖ (nationell patientöversikt) genom att teckna avtal
med Inera.
2. Produktionschef Pia Andersen utses till ensam firmatecknare för detta avtal.

Beslutsnivå
Vård- och omsorgsstyrelsen

Sammanfattning
NPÖ-konsument ingår i den nationella satsningen inom eHälsa och möjliggör för
behörig och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att, med patientens samtycke, ta
del av vårdinformation som registrerats hos andra regioner/landsting, kommuner eller
privata vårdgivare och ger en helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat
och medicinering. Djuröhemmet anslöts via ett pilotprojekt till NPÖ-konsument i slutet
av år 2013. Projektet skulle pågå ett år och sedan utvärderas. Efter det skulle en
anslutning av Gustavsgården kunna komma i fråga. Nu bedöms vinsterna, i form av
ökad vårdkvalitet, ökad patientsäkerhet och ökad effektivitet, vara så stora att en
anslutning av Gustavsgården inte bör dröja varför en anslutning föreslås redan nu.

Bakgrund
NPÖ-konsument ingår i den nationella satsningen inom eHälsa och är ett program inom
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som arbetar med ett nationellt, kommunalt
och privat perspektiv för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa – tillgänglig och
säker information inom vård och omsorg. Arbetet sker med bland annat stöd av statliga
stimulansbidrag till kommunerna.
Bakgrunden till NPÖ är behovet av effektiva verktyg som ger behörig hälso- och
sjukvårdspersonal tillgång till patientinformation över organisationsgränserna.
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Idag finns en ökad rörlighet med fria vårdval och en större specialisering inom vården
som gör att patienter oftare har kontakt med flera olika vårdgivare, som var och en
registrerar och förvaltar lokalt.
Tjänsten NPÖ gör det möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal, med patientens
samtycke, ta del av vårdinformation som registrerats hos andra regioner/landsting,
kommuner eller privata vårdgivare. När fler kan ta del av samma information skapas en
mer effektiv och säker vård.
Djuröhemmet anslöts via ett pilotprojekt till NPÖ-konsument1 i slutet av år 2013. Syftet
var att pilotprojektet skulle pågå under ett år för att sedan utvärderas och om projektet
fallit väl ut skulle en anslutning av Gustavgården kunna bli aktuellt.

Ärendebeskrivning
All vård av patienter journalförs. Uppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker
vård. Patientdatalagen ger nu hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att över
organisationsgränser, till exempel mellan landsting och kommuner, ta del av
patientjournaler genom en så kallad sammanhållen journalföring via NPÖ.
Journalen ger legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal viktig medicinsk information så
att patienten kan få en god och säker vård. Patienten kan spärra information som den
inte vill att en annan vårdgivare ska se och i NPÖ syns om patienten har gett sitt
samtycke till åtkomst av informationen.
Ökad vårdkvalitet
En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det
lättare att ställa rätt diagnos och sätta in rätt behandling i tid. Förutsättningar ges för att
arbeta förebyggande, kunna samplanera och samordna vårdinsatser mellan
regioner/landsting, kommuner och privata vårdgivare.
Ökad patientsäkerhet
Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering. Varningar
för till exempel överkänslighet gör att behandlingar som innebär risker och/eller obehag
för patienten kan undvikas.
Ökad effektivitet
Delad information minskar kostsamt dubbeljobb. Patienten slipper upprepa hela sin
vårdhistorik vid mötet med en ny vårdgivare och journaler behöver inte skickas med
post.

1

Vårdgivarens personal tar via NPÖ endast del av information som andra vårdgivare producerat (t.ex.
journalsystem). Vårdgivaren producerar själv ingen information till NPÖ.
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Höga säkerhetskrav
Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan
olika vårdgivare.




Behörig hälso- och sjukvårdspersonal måste identifiera sig med e-tjänstekort för
att ta kunna ta del av informationen.
Endast den personal som du har en vårdrelation med och där du gett ditt
samtycke, kan komma åt informationen.
Du rätt att få ut ett så kallat loggutdrag från vårdgivaren där man ser att och när
någon läst journalen.

Ekonomiska konsekvenser

I de statliga stimulansmedlen för utveckling av eHälsa 2013 finns pengar avsatta för att
kommunerna ska ansluta sig till NPÖ-konsument. Värmdö kommun erhåller
stimulansmedel för införande av bl.a. NPÖ-konsument och anslutningen kommer att till
viss del finansieras via detta.
Legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter saknar i dagsläget SITHS-kort och
behöver erhålla sådana för att kunna logga in i NPÖ vilket kommer att innebära en
marginell kostnad för verksamheten.
Konsekvenser för miljön

Inga negativa konsekvenser för miljön förväntas.
Konsekvenser för medborgarna

Införandet av NPÖ på Gustavsgården innebär att legitimerad personal, efter inhämtat
samtycke, får tillgång till journal upprättad av annan vårdinstans. Behörig personal får
via NPÖ åtkomst till t.ex. epikris, journalanteckningar, läkemedelsordinationer, provsvar
etc. vilket säkerställer att personalen har rätt information för att på bästa sätt ge den
boende en kvalitativ, korrekt och säker vård.

Bedömning
Det antal boende på Djuröhemmet som behövt uppsöka sjukhus har varit lågt vilket i sin
tur inneburit att behovet av att använda sig av NPÖ varit lågt. En ordentlig analys av
pilotprojektet så här långt är därför svår att göra. Personalen upplever det dock som
positivt att tillgången till NPÖ-konsument finns även om de ännu inte haft så stor
användning av systemet.
Gustavsgården har en större andel boende än Djuröhemmet. Därmed kan man förvänta
sig att ett större antal kontakter med SLL sker på Gustavsgården jämfört med på
Djuröhemmet. Nyttan av en anslutning till NPÖ kan därför förväntas blir större för
Gustavsgården än vad den ännu så länge har varit för Djuröhemmet.
En anslutning av Gustavsgården till NPÖ-konsument föreslås redan nu eftersom
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vinsterna, i form av ökad vårdkvalitet, ökad patientsäkerhet och ökad effektivitet,
bedöms vara så stora att en anslutning inte bör dröja.
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