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Blå pilar –

levereras info ifrån 

Melior (sjukhus) 

och Journal 3 (del 

av Närhälsan) i 

VGR

Röd pil – levererars

ifrån Apoteket

Gul pil – kommer 

att levereras ifrån 

BFR i VGR, (Bild 

och funktions-

registret)

Dessutom finns nu 

info ifrån 

SVR/1177 under 

”VoO-kontakt” och 

”VoO-dokument”

Information som visas i NPÖ ifrån VGR
(från sjukhus och Närhälsan)



Läsa information i NPÖ

Förutsättningar för att nå  info i NPÖ

• SITHS kort med kod

• Patienten har journal i aktuellt journalsystem



1. Skriv in din kod för legitimering   2. Bekräfta certifikat 3. Välj Uppdrag 

Inloggning till NPÖ



Intyga 

Patientrelation
Du skall ange att du intygar 

patientrelation genom att klicka på 

knappen ”Jag är delaktig i vården 

av denna patient och behöver 

information”. 

Om patientrelationen redan finns 

registrerat i NPÖ kommer du 

direkt till samtyckesdialogen utan 

att passera denna dialog.

Alternativt är att situationen är 

akut och samtycke inte kan 

inhämtas, då klickar du på den 

röda

knappen ”Nödsituation” till höger.

Personnummer och namn



Samtycke Sammanhållen 

journalföring utan

tillgång till 

Läkemedelsförteckningen (LF)Personnummer och namn Detta fönster visas när personen du söker 

information om inte har ett giltigt registrerat 

samtycke för sammanhållen journalföring i NPÖ 

och du inte har förskrivningsrätt, eller att du redan 

har ett registrerat samtycke till personens LF.

Om personen du söker inte har ett registrerat 

samtycke, skall du ange om samtycket gäller:

- All behörig personal på vårdenheten/Endast mig

- Till och med/1 vecka framåt

Bekräfta dina val genom att klicka på gröna 

knappen ”Patienten ger samtycke”.

Om situationen är akut och personens samtycke 

inte kan inhämtas, klickar du på den röda 

knappen ”Nödsituation” till höger.



Akut Nödsituation

Vid en akut nödsituation och då patientens samtycke inte kunnat inhämtas, 

klickar du på knappen ”Nödsituation”, öppnas nedanstående fönster. 

Då situationen är akut och intygande av patientrelation/samtycke inte kunnat 

inhämtas kommer du att få bekräfta ytterligare en gång att du behöver ta del 

av informationen genom att trycka på knappen ”Nödsituation föreligger och 

jag intygar patientrelation”.

Om du utnyttjar nödsituationen loggas det och loggen följs upp av chef

Personnummer och namn



ÖVERSIKTEN

I Översikten visas patientens 

information.

Välj Kontakter i listen uppe till 

vänster för att se Patientens 

Vårdkontakter

NPÖ -
Översikt



Kontakter

Listan över patientens 

vårdkontakter. 

För att se dokumentation ifrån 

Vårdkontakten - välj Dokument 

ute i vänsterkanten.

Dokument

Dokumentation ifrån 

patientens vårdkontakter.

Klicka på den blå 

markeringen framför aktuell 

notering för att se allt som är 

skrivet

NPÖ – Kontakter och 
dokument



Dokumentationen ifrån 

Vårdkontakten visas ute till 

höger. 

Scrolla för att se all text.

NPÖ -
Dokument



Status NPÖ kommuninförande, nationellt



Status NPÖ kommuninförande i VGR
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