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Vård- och omsorgsstyrelsen

Anslutning till NPÖ - nationell patientöversikt
Förslag till 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

Bakgrund
Kommunal eHälsa 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 stöd av statliga stimulansbidrag till kommunerna, eHälso-samordnare i
regionerna samt nationella stödinsatser som leds av programkansliet inom SKL i
samverkan med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Vårdföretagarna och Famna
Staten och SKL vill påskynda och underlätta utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten.
Det övergripande målet är att skapa konkret nytta, tillgänglighet, kvalitetssäkring och
säkerhet för brukare, vårdtagare, anhöriga, medarbetare, vårdgivare och beslutsfattare.
Satsningen har fem delmål varav Värmdö kommun har ansökt om och erhåller
stimulansmedel för två:



Antalet e-tjänster inom socialtjänsten ska öka.
En större andel behörig personal ska kunna komma åt relevant
information i informationsverktyget Nationell patientöversikt, NPÖ.
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Ärendebeskrivning
Förslaget innebär att via ett pilotprojekt ansluta Djuröhemmet till NPÖ-konsument1.
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.

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 ehälsa.
1

Vårdgivarens personal tar via NPÖ endast del av information som andra vårdgivare producerat (t.ex.
journalsystem). Vårdgivaren producerar själv ingen information till NPÖ.

Tjänsteskrivelse
Diarienummer

13VOS/0079

Sid 3(4)

Legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter saknar i dagsläget SITHS-kort 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. Pascal2. Från och med 1 januari 2014 kommer krav från Senior alert3
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.
Ekonomiska konsekvenser

I de statliga stimulansmedlen för utveckling av eHälsa 2013 finns pengar avsatta för att
kommunerna ska konsumera information från NPÖ. Detta är ett led för att på nationell
nivå öka patientsäkerheten. Värmdö kommun erhåller stimulansmedel för införande av
bl.a. NPÖ-konsument som ett pilotprojekt på Djuröhemmet.. 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 konsekvenser för miljön förväntas.
Konsekvenser för medborgarna

Införandet av NPÖ på Djuröhemmet 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
En anslutning till NPÖ förväntas öka patientsäkerheten och ge patienten, oavsett plats
och vårdgivare, rätt vård snabbare. För boende på Djuröhemmet gör en anslutning det
möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av vårdinformation

2 Pascal är ett ordinationsverktyg som är infört hos samtliga landsting, regioner och kommuner vilket
innebär att landets cirka 185 000 dospatienter får sina ordinationer via Pascal. Dosreceptinformation
hämtar Pascal från det nationella registret hos Apotekens Service AB, dosproduktionen är det Apoteket
AB som sköter. Pascal ger ökad säkerhet genom att samtliga användare får tillgång till senaste versionen
av dosreceptet. Målsättningen med Pascal är att användaren snabbt och enkelt ska kunna bilda sig en
uppfattning om patientens läkemedelsbehandling och på ett smidigt sätt kunna ordinera, förlänga, ändra,
sätta ut eller makulera.
3

Senior alert är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben där varje person, 65 år eller äldre,
registreras efter inhämtat samtycke med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena
fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Med hjälp av Senior alert strävar man efter att utveckla nya
förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som
tillhandahåller den. Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning på ”Bättre liv
för sjuka äldre
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som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare vilket innebära
att fler kan ta del av samma information. Bedömningen är att en anslutning till NPÖ
skapar förutsättningar för en mer effektiv och säker vård för de boende.
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