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1 Inledning 
Idag är det vedertaget att IT-system används som ett stöd i kommunernas verksamhet. IT-systemen 

har tidigare främst varit ett stöd för att hantera kommunernas stora informationsmängder. 

Sammanhållen journalföring införs successivt i Sverige. Västra Götalandsregionen är till stor del klar 

med införandet och delar information till andra vårdgivare; privata vårdcentraler, kommuner och 

andra landsting.  Detta gör det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen att se viktig 

information från exempelvis landstinget. Förutsättningen är att det finns en patientrelation och att 

patienten gett sitt samtycke. 

Vägledningen ska tillföra tips och inspiration för att påskynda införande och användande av NPÖ till 

förmån för en mer rationell och patientsäker vård. Den innehåller förutom en beskrivning av 

bakgrunden till och syftet med NPÖ även nyttan, tekniken, juridiken, praktiska erfarenheter samt 

beskrivning av och råd om vad som måste beaktas för att använda NPÖ. 

1.1 Nyttoperspektiv 
Den ökande rörligheten i samhället, införande av vårdval och en större specialisering inom vården 

har starkt bidragit till ett ökat behov av informationsdelning för att kunna bedriva en effektiv och 

säker vård. 

Patientdatalagen ger vårdgivare rätten att via sammanhållen journalföring ta del av uppgifter i 

patientens journaler hos andra vårdgivare oberoende av var patienten söker vård – förutsatt att 

patienten lämnat sitt samtycke och att uppgifterna antas ha betydelse för vården av patienten. Det 

innebär att all hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett organisatorisk tillhörighet, har möjlighet att få ta 

del av den sammanhållna journalinformationen.  

Nyttan för brukaren/patienten är förstärkta möjligheter till rätt och säker vård och omsorg och 

förbättrad rättsäkerhet. Nyttan ur vårdens perspektiv är bättre och säkrare vårdkvalitet med 

effektivare informationsprocesser. En fungerande informationsdelning har dessutom bedömts vara 

en nyckelförutsättning för att de gemensamma resurserna ska räcka till även för morgondagens vård 

och omsorg. 

2 Bakgrund 

2.1 Kommunal eHälsa  
Syftar till att skapa och förstärka samverkan mellan kommunerna, och mellan kommunerna och 

landstingen, avseende IT-användning och -utveckling i vård och omsorg. 

Kommunal eHälsa vill uppnå: 

 ökad delaktighet och ökat medbestämmande 

 effektivisering av den administrativa processen (för såväl invånare som medarbetare) 

 minskad administration (ger mer tid till vårdarbetet) 

 bättre kvalitetsuppföljning 

 ökat erfarenhetsutbyte 

 ökad samverkan kring IT-stöd av gemensamt intresse. 
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2.2 Sömlös vård är ett mål, IT är ett medel 
Tack vare informationsöverföring via NPÖ, är det möjligt att snabbt få en överblick av 

dokumentationen i vården – vilket ger förutsättningar för en integrerad, sömlös vårdkedja. Ju mer 

information de delgivande(producerande) vårdgivarna kan visa desto bättre och smidigare kan den 

mottagande(konsumerande) vårdgivaren agera. Fullt utbyggt kan vårdpersonal genom NPÖ få 

tillgång till all information från alla som deltagit i vården av patienten. För att NPÖ ska kunna 

användas till sin fulla potential krävs att journalsystemen är anslutna till NPÖ och att berörd personal 

utan dröjsmål dokumenterar i sina egna journalsystem. 

3 Vad är NPÖ 
NPÖ är det första gemensamma IT-stödet i Sverige som bygger på de möjligheter till sammanhållen 

journalföring som ges i Patientdatalagen.  

Syftet är att NPÖ ska leda till:  

 ökad och säkrare vårdkvalitet genom bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och 

uppföljning 

 ökad patientsäkerhet som minskar risken för felbehandling och felmedicinering 

 ökad effektivitet genom minskat dubbelarbete, förbättrad samplanering och samordning 

Den grundläggande idén är att viss information som skrivs i de enskilda vårdgivarnas journalsystem 

ska kunna delas mellan samtliga vårdgivare som är delaktiga i patientens vård, d v s har en 

patientrelation med denne. För att få rätt att se den delade informationen måste vissa 

grundläggande krav vara uppfyllda.  

Det krävs en hel del insatser att ansluta ett journalsystem så att det fungerar rent tekniskt och att 

informationen blir förståelig för alla som efterfrågar den. Arbetet med att ansluta ett journalsystem 

bedrivs hos vårdgivaren. Anslutning kräver ibland omfattande insatser från vårdsystemsleverantören 

och kan därmed vara relativt kostsamt för vårdgivaren. 

För att vårdpersonalen ska få tillgång till information om patienten måste flera juridiska kraven (se 

vidare kapitel 4) vara uppfyllda, vilket kräver en hel del tekniska lösningar: 

1. Säker identifiering: Vårdpersonalen har t ex ett SITHS-kort med elektroniskt certifikat 

(”vårdens e-ID”). Användaren loggar in i NPÖ med stöd av certifikatet och NPÖ kontrollerar 

att detta fortfarande är giltigt. 

2. Vårdpersonalen har ett medarbetaruppdrag hos vårdgivaren: Den som efterfrågar 

uppgifterna måste ha ett så kallat medarbetaruppdrag hos vårdgivaren vilket ska vara 

registrerat i HSA-katalogen. NPÖ kontrollerar att det finns ett sådant medarbetaruppdrag 

för aktuell vårdpersonal. 

3. Vårdpersonalen har en patientrelation med patienten: Vårdpersonalen intygar att så är 

fallet genom att registrera1 detta i NPÖ. En patientrelation kännetecknas t ex av att 

patienten bokar ett besök, kommer till en vårdinrättning, kommer på planerat besök, 

                                                           
1 Kommer att tas bort under kvartal 2 2014 
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vårdas inneliggande eller genom att patienten kommunicerar med vårdgivaren 

elektroniskt. 

4. Patienten har gett sitt samtycke: Vårdpersonalen intygar att samtycke inhämtats genom 

att registrera detta i NPÖ. Patienten väljer för vem/vilka samtycket gäller och väljer också 

för hur lång tid samtycket gäller. Vid akuta fall då patienten tillfälligt inte kan ge samtycke, 

kan vårdpersonalen gå förbi detta steg genom att klicka på knappen "Nödsituation" i NPÖ. 

5. Patienten har inte spärrat sina uppgifter: Spärrade uppgifter visas inte i patientöversikten. 

Rent tekniskt ska journalsystemen kopplas mot NPÖ genom att ansluta till vårdens gemensamma 

infrastruktur och ”NPÖ server” (se figur 1). Därefter kan journaluppgifter visas upp för vårdpersonal i 

”NPÖ webb-klient”, med hjälp av en vanlig webb-läsare (t.ex. Internet Explorer). 

 

Figur 1: NPÖ idag 

4 Legala förutsättningar 

4.1 Samtycke och spärr 
Grundläggande är att all vård och omsorg ska ske i samråd med brukaren/-patienten samt att dennes 

autonomi och integritet respekteras. Det är skälet till att man alltid ska efterfråga samtycke till att 

information får delas med andra vårdgivare. Brukaren/patienten ska förstå innebörden av att 

informationen delas av andra vårdaktörer och har rätt att tacka nej. Frågan om samtycke kan ställas 

till en brukare/patient vid den första vårdkontakten. Person som ger samtycke har rätt att ange för 

vem och hur länge samtycket ska vara aktivt innan nytt samtycke måste inhämtas. (Ett samtycke kan 

dock inte avse ”all framtid”). 
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För att vårdpersonal ska få tillåtelse att se information om en patient i NPÖ krävs:  

1) att personalen har en aktuell patientrelation med berörd patient och att uppgifterna antas ha 

betydelse för vården av patienten 

2) att patienten ger sitt samtycke. 

Samtycke kopplat till brukarens/patientens ställning har förtydligats i Socialstyrelsens föreskrift om 

Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård2. 

Ett observandum är att brukare/patienter ibland utgår från att vård- och omsorgspersonal i andra 

delar av vårdkedjan redan är välinformerad om dennas situation. Det förekommer att de blir 

oroliga över att bli tillfrågade om något som de redan trodde existerade.  

Ett önskemål från vård- och omsorgspersonal är att få ta del av information innan 

brukaren/patienten anländer så att de kan vara väl förberedda. Det gäller till exempel 

arbetsterapeuter som vill kunna beställa hjälpmedel i god tid före ett besök. Det är möjligt för en 

aktör att inhämta samtycke å en annan aktörs vägnar. Då ska den remitterande vårdgivaren, redan 

när remissen skrivs, inhämta patientens samtycke för att remissmottagande vårdgivare får ta del av 

uppgifter i NPÖ. Samtycket är då inhämtat i förväg och mottagande personal kan starta sina 

förberedelser innan de haft kontakt med patienten. Som alltid är det viktigt att utforma samtycket på 

ett sådant sätt att det kan förstås av patienten, som alltid ska kunna överblicka vilken situation som 

samtycket omfattar. 

Om det inte är möjligt att få patientens samtycke får åtkomst till den sammanhållna journalen endast 

ges om det är en nödsituation och vårdgivaren bedömer att dokumentationen kan vara viktig för 

patientens hälsa och liv. 

Patientdatalagen ger ingen vägledning om hur vårdpersonalen ska kunna inhämta ett samtycke. Hur 

samtycke ska inhämtas och dokumenteras är därför en fråga för den enskilde vårdgivaren, och här 

samarbetar man ofta inom län/regioner med att enas om gemensamma rutiner. För att hantera 

samtyckesfrågorna på ett rättssäkert sätt bör det finnas en lokal organisation för administration av 

personalens behörigheter samt patienternas samtycken och spärrning av information, (se nedan). 

Personalen bör ha regelverket om samtycke och tekniskt stöd för samtyckeshanteringen lätt 

tillgängligt. Det ska också vara enkelt för remissmottagande vårdgivare att se om remittenten 

inhämtat samtycke. 

Som nämnts inledningsvis är det mycket viktigt att brukaren/patienten får veta på vilka grunder 

denne ger sitt samtycke, och det ska vara enkelt för patienten att upphäva ett samtycke om denne 

ångrar sig. 

Som patient har man rätt att ange vilka vårdgivare och vårdenheter som ska få ta del av 

journalinformationen, och har därmed rätt att begära att hela eller delar av journalen spärras för 

andra än den journalförande enheten. 

En del vårdgivare har inrättat en central funktion dit patienter kan vända sig för att få hjälp att spärra 

journaluppgifter eller häva redan satta spärrar. Hos andra vårdgivare får patienten själv kontakta de 

kliniker eller mottagningar där han eller hon fått vård och begära spärr eller hävning av spärr.  

                                                           
2 SOSFS 2005:27 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 
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4.2 Personer med nedsatt beslutsförmåga 
Utan ett samtycke från patienten får uppgifter inte delas i NPÖ, och patienten måste också kunna 

förstå innebörden i ett lämnat samtycke. Många patienter saknar av olika skäl (långsiktigt) denna 

förmåga, vilket i praktiken omöjliggör inhämtande av ett samtycke. Därmed ökar också risken för att 

vården får ett sämre beslutsunderlag och det uppstår en större risk för att patienten inte får rätt 

vård. 

2011 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som skulle titta på förutsättningarna för en mer 

sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten3. 2013 lämnades ett delbetänkande4 som berör personer med nedsatt beslutsförmåga.  

I mars 2014 lämnade regeringen en proposition5 till riksdagen. I propositionen föreslås en ändring i 

Patientdatalagen, som ger ett undantag för kravet på samtycke för patienter som ”…. inte endast 

tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till sammanhållen journalföring…...och det inte finns 

anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen”. 

I propositionen föreslås också en ändring i Offentlighets- och sekretesslagen, som medför att absolut 

sekretess också ska omfatta uppgifter som gjorts tillgängliga genom sammanhållen journalföring. 

Lagförslagen i propositionen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014. 

I juni 2012 startade på uppdrag av Socialdepartementet en utredning angående beslutsoförmögna 

personers ställning i vården6. En särskild utredare ska lämna förslag till en enkel och ändamålsenlig 

reglering för personer som på grund av att de är beslutsoförmögna helt eller delvis saknar möjlighet 

att fullt ut vara delaktiga eller på annat sätt utöva sitt självbestämmande i situationer då detta 

förutsätts inom hälso- och sjukvård, tandvård eller forskning. 

Denna utredning beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 januari 2015. 

5 Praktisk användning av NPÖ 

5.1 Information som hämtas från NPÖ 
I sitt konkreta uttryck är NPÖ en IT-lösning som innebär att anslutna vårdgivare har gjort delar av sina 

elektroniska journaler tillgängliga för andra vårdgivare. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal 

får tillgång till elektroniska journaler hos andra vårdgivare om patienten lämnar samtycke, om aktuell 

brukar-/patientrelation föreligger och om uppgifterna kan antas ha betydelse för den personens 

vård7.  För närvarande är följande 14 informationsmängder tekniskt möjliga att dela mellan 

huvudmän i vården. Alla idag anslutna vårdverksamheter delar inte allt.  

 

                                                           
3 S 2011:13 Utredningen om rätt information i vård och omsorg 
4 SOU 2013:45 Rätt information – kvalitet och säkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga 
5 Prop. 2013/14:202 - Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården 
6 S 2012:06 Utredningen om beslutsoförmögna inom vård, omsorg och forskning (Direktiv 2012:72, tilläggsdirektiv 2013:96) 
7
 http://www.nationellehalsa.se/Content/Cms/img/temp/forutsattningar_och_utmaningar_med_nationell_patientoversikt_npo.pdf 
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Informationsmängd Innehåller uppgifter om 

1. Diagnos Diagnos och Händelsetidpunkt 

2. PADL Händelsetidpunkt, Personlig hygien, Kommentar, Födointag, 

Toalettbesök, Förflyttning, På/avklädning 

3. Funktionsnedsättning Händelsetidpunkt, Funktionsnedsättning 

4. Vård- och omsorgstjänst Hemsjukvårdstjänst, Hemtjänst, Särskilt Boendetjänst, LSS-

tjänst, Primärvårdstjänst, Specialistvårdstjänst 

5. Vård- och omsorgskontakt Kontakttyp, Kontaktorsak och Kontaktstatus 

6. Läkemedelsordination Av vårdgivaren ordinerade 

7. Läkemedel Förskrivning Av vårdgivaren förskrivna 

8. Läkemedel Utlämning Läkemedelsordination, Ordinationstidpunkt, Dosering, 

Doseringssteg, Läkemedelsval, Förskrivning 

9. Uppmärksamhetssignal Överkänslighet, Uppmärksammad allvarlig sjukdom, 

Uppmärksammad behandling, Uppmärksammad 

vårdbegräsning, Ej strukturerad varningsinformation, 

Uppmärksammad arbetsmiljörisk 

10. Undersökningsresultat Klinisk kemi/Mikrobiologi, Bilddiagnostik, EKG 

11. Vårdbegäran Vårdbegäran, Övrig undersökning 

12. Vård- och omsorgsplan  Ostrukturerad, text och multimedia 

13. Vård- och 

omsorgsdokument  

Ostrukturerad, text och multimedia, händelsetidpunkt 

14. Vård- och omsorgstagare Personidentifikation, Företrädare, Tolkbehov, Närstående, 

Utlämning, Doseringsanvisning 

 

5.2 Observationer och problemområde i NPÖ 
Pilotprojektet har gjort flera intressanta och angelägna observationer avseende information, 

tillgänglighet och patientsäkerhet. Som exempel kan nämnas: 

 Kvalitet på informationen i NPÖ. Olika mängd information tillgängliggörs från sjukhusen 

beroende på deras rutiner för dokumentation 

 Patientsäkerhet/juridik. Patienter har i liten grad fått information om sammanhållen 

journalföring via NPÖ. Enligt lagstiftning krävs patientens information, samtycke och 

möjlighet till att spärra sin information 
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 Kunskap och kännedom om NPÖ. En erfarenhet är att medarbetare inom VGR har liten eller 

ingen kännedom om att den information de dokumenterar tillgängliggörs för andra 

vårdgivare. Detta ger mindre bra förutsättningar för en god patientsäkerhet enligt ovan 

 Teknik. NPÖ hämtar tillgänglig information ur anslutna dokumentationssystem under en kort 

begränsad tid(30 sekunder). Om inte berörda system svarar tillräckligt snabbt, kommer inte 

fullödigt information att visas i NPÖ. 

 Primärvården saknas i NPÖ 

6 Erfarenheter av att införa NPÖ 

6.1 Erfarenheter från pilotkommuner 

6.1.1 Alingsås 

Alingsås har valt att ansluta till NPÖ som konsumenter via uthoppslösning genom 

verksamhetssystemet Magna Cura. Rent tekniskt har vi inte stött på några direkta problem vid 

införandet. Vårt fokus har istället legat på att arbeta fram lättfattliga och stödjande styrdokument, 

informationsmaterial till både användare och patienter samt utbildningsinsatser riktade till den 

legitimerade personalen. Vårt råd till nya konsumenter är att noga gå igenom vilka tekniska krav som 

ställs på den egna IT-miljön och i HSA samt kontrollera mot Ineras checklistor. När det gäller den 

interna förankringen så har vi arbetat med att informera, diskutera och utbilda. Ett ytterligare råd är 

att på förhand fundera över hur den interna supporten ska utformas. 

6.1.2 Grästorp 

Grästorp är konsumenter sedan december 2013. Systemleverantör är Pulsen med systemet Magna 

Cura. TGP-lösningen är uthoppstjänst, vilket har visat sig vara en säker teknisk lösning och lätt för 

användaren att hantera. Viktigt med en lokal support och en engagerad IT-enhet, då uppstarten 

kräver samverkan HSA-administratör och IT-personal. Problemområde som identifierats är kring de 

egna tekniska systemen, datorer ute i verksamheten, medarbetaruppdrag i HSA-katalogen och 

loggning i säkerhetstjänsten. 

6.1.3 Lidköping 

Lidköping har Tieto som systemleverantör och Procapita som verksamhetssystem. TGP-lösningen är 

en onlinetjänst.  IT-lösningen är igång och fungerar sedan februari 2014. Utbildning av användare har 

utförts under mars. Diskussionerna har inte rört sig om programmet NPÖ utan om 

informationsplikten, tolkning och frågan om samtycke samt när är det OK att använda NPÖ. Det har 

varit en del arbete för att få tekniken att fungera, viktigt att man följer checklistor och att 

systemleverantör samverkar med den lokala IT-enheten. Problemet som kvarstår är att man måste 

inaktivera blockering av pop-up, ibland återkommande, och att informationen i NPÖ är varierande. 

6.1.4 Tibro 

Tibro hade som mål att vara ansluten konsument vid årsskiftet 2013/2014. Systemleverantör är CGI 

och verksamhetssystemet heter Treserva. För TGP-tjänsten används On-line lösning, vilket har krävt 

mer förberedande arbete än för de kommuner som har uthoppslösning.  
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Problemområden som identifierats under införandeprocessen har bl.a. varit: 

 För TGP On-line krävs att organisationen finns i HSA-tjänsteträd med eget HSA-id. Som 

tredjepartsansluten till SITHS så har kommunen enbart HSA personträd. Kommunen har 

därför fått en egen tjänstegren i VGR tjänsteträd. 

 Oklart vem som kunde utfärda Funktionscertifikatet. Efter att tjänstegrenen blev klar kunde 

ansökan om funktionscertifikat ske till tjänsteidservice på VGR. 

 Kommunens mottagare av utfärdat certifikat/utsedd nyckelinnehavare bör vara en It-

tekniker. Denne måste ha HSA-id och SITHS kort för att få hämta ut certifikatet. Tibro hade 

ingen på IT-enheten med HSA-id och SITHS-kort. 

Först efter att ovanstående var åtgärdat kunde beställning C och D till Inera ske enligt deras 

checklista, vilket har orsakat en fördröjning i införandeprocessen. 

Sedan mars 2014 har Tibro en fungerande TGP och tjänsten är användarvänlig och skiljer sig inte från 

uthoppslösningen för användarna i andra kommuner. 

6.1.5 Åmål 

Åmål har som Lidköping Tieto som systemleverantör och Procapita som verksamhetssystem. TGP är 

en onlinetjänst. Utförandet beskrivs som enkelt för användarna. Breddinförandet kommer att ske i 

mars 2014. Åmål har samarbete med 1177. Det finns mycket arbete kring detta med samtycke, 

vårdrelation och IT-lösningen mobilt som kommer att vara intressant att följa. 

 

7 Att beakta när kommuner ska ansluta till och bli konsument av NPÖ 

7.1 Att starta NPÖ-processen 
Att arbeta med NPÖ som verktyg för att få tillgång till information om patienter baseras på en rad 

praktiska beslut och åtgärder. CeHis och Inera, som nu gått samman under namnet Inera i en 

gemensam organisation, har ett uppdrag att på nationell basis utveckla och stödja vårdgivarna i alla 

frågor som rör NPÖ.  

Varje kommun som skall ansluta sig som konsument behöver en aktivitetslista, finns på Västkoms 

hemsida tillsammans med goda exempel att ta del av. 

http://vastkom.se/verksamheter/itsamverkan/projektehalsa/npo/aktivitetslista.4.66660dfe140ab7c9

9eb540.html 

Aktivitetslistan innehåller information om avtal, IT-lösningar och råd till verksamheten. 

Tekniska funktioner på plats  

För att NPÖ ska fungera och kunna användas måste flera ”underliggande tjänster” vara på plats och 

förberedas i kommunerna. Det gäller framförallt roll- och behörighetsidentifikation, det vill säga att 

berörda personer förses med SITHS-kort och att man ansluter sig till tjänsten/HSA där yrkesrollen 

finns presenterad samt tillgång till kommunikationstorget. 

 

 

http://vastkom.se/verksamheter/itsamverkan/projektehalsa/npo/aktivitetslista.4.66660dfe140ab7c99eb540.html
http://vastkom.se/verksamheter/itsamverkan/projektehalsa/npo/aktivitetslista.4.66660dfe140ab7c99eb540.html
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 Kort beskrivning:   

SITHS-kort (e-legitimation) 

SITHS är en tjänstelegitimation för elektronisk identifiering. SITHS-kortet har många 

användningsområden och är anpassat till alla nationella tjänster inom eHälsa. All inloggning 

registreras, vilket innebär att man kan se hur ofta användaren loggat in i NPÖ och vilken 

information hon/han tagit del av. 

HSA 

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner 

och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. I HSA-katalogen registreras 

bl.a. Medarbetaruppdragen, vilka är en förutsättning för åtkomst till NPÖ. 

Tjänsteplattform  

Tjänsteplattformen är en nationell teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar 
integrationen mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Genom tjänsteplattformen blir 
informationsöverföringen mer kostnadseffektiv och enskilda system kan utföra ändringar i sin 
egen takt, utan att riskera omfattande tekniska avbrott. 
 

Tillgänglig patient (TGP) 

Datainspektionen har fastslagit att en vårdgivare måste begränsa den tekniska möjligheten till 

åtkomst av information om patienter. För att klara detta har en specifik säkerhetsfunktion – TGP 

- utvecklats. Funktionen innebär att en vårdgivare registrerar vilka patienter som kan komma 

ifråga för åtkomst via NPÖ. Detta kan ske manuellt eller automatiskt genom att tillåta att TGP gör 

en sökning om patienten finns registrerad i det egna journalsystemet. En automatisk hantering 

av TGP kräver samverkan med den egna leverantören av journalsystemet som kan tillhandahålla 

detta automatiskt mot betalning. 

Anslutning som konsument till NPÖ 

På Ineras webb8 kan man stegvis, via utförliga checklistor mm, följa hur anslutningen till NPÖ går till 

för att kunna börja konsumera information från andra vårdgivare.  

I samband med de tekniska förberedelserna görs tester av teknik, rutiner för felanmälan mm. Likaså 

bör lättillgängliga, lokala policys och användarmanualer tas fram. Det är viktigt att funktionerna i 

NPÖ säkerställs lokalt innan ett breddinförande sker. För detta ansvarar lämpligtvis en mindre grupp 

av lokala aktörer (användare, IT-support m fl). 

Supportfunktion  

Det är nödvändigt att en lokal supportorganisation finns tillgänglig för användarna och kan assistera 

vid felsökning. 

Den nationella kundsupporten är inte tillgängligt direkt för användarna av NPÖ. I avtalet med Inera 

AB anges hur den lokala kundsupporten ska göra vid felanmälan9. Det första steget är att undersöka 

om det kan vara ett lokalt fel som inträffat.  

 

 

                                                           
8
 http://www.inera.se/Tjänster och Projekt/Nationell PatientÖversikt/Inforande/Projekt-inforande-konsument/ 

9
 http://www.inera.se/Tjänster och Projekt/ Nationell PatientÖversikt/Förvaltning/Om felanmälan 

http://www.inera.se/Tjänster
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Om felet inte är lokalt så är nästa steg för den lokala supportfunktionen att: 

 göra felanmälan via det självserviceverktyg som Inera tillhandahåller till vårdgivarna. 
Alternativt kan felanmälan ske via e-post till Nationell Kundservice (servicedesk@inera.se) 

 och om felet är akut kompletteras felanmälan med ett telefonsamtal till Nationell 
Kundservice. 

Hantering av integritetsfrågor 

Patienten kan ge samtycke till åtkomst men har också rätt att spärra åtkomst till hela eller delar av 

sin journal. Spärrar sätts i respektive journalsystem och därför måste spärrning begäras hos och 

hanteras av varje vårdgivare. Verksamhetschefen ansvarar för att all personal har kunskap i hur 

sekretess- och integritetsfrågor ska hanteras inom den egna organisationen. Se vidare under 

avsnittet Legala förutsättningar. 

Varje sökning i NPÖ på en enskild patient registreras. Det sker genom loggning. Verksamhetschefen 

ska regelbundet kontrollera att personalen följer reglerna. Detta kan ske genom att stickprov görs 

regelbundet för att bevaka att endast den som har behörighet till viss patient varit inne och tagit del 

av information.  

Brukaren/patienten kan när som helst dra tillbaka ett samtycke och har också rätt att i efterhand få 

reda på vilka personer som haft tillgång till dennes uppgifter. Även här används loggkontroller för att 

få fram dessa uppgifter till patienten. Observera att utlämning endast gäller vårdgivarens egen 

personal. 

Kommunikationsplan  

I en kommunikationsplan kan man slå fast vad, hur, när och till vilka man vill rikta sina 

kommunikativa insatser. Till hjälp vid planeringen kan man genomföra en riskanalys för vad som kan 

hända om vissa intressenter inte informeras.  Det finns goda skäl att upprätta ett särskilt dokument 

för införande av NPÖ. Det bör beskriva hur och när information skall förmedlas till olika intressenter 

(användargrupper, chefer, berörda politiska nämnder och brukare/patienter m fl). 

Observera att det enligt PDL råder en särskild informationsplikt till allmänheten innan man får börja 

dela egen patientinformation med andra vårdgivare. Det huvudsakliga syftet med en sådan 

informationsinsats är att alla berörda patienter ska ha chans att motsätta sig delning av sina egna 

journaluppgifter (begära spärr). 

Utbildning 

Utbildning till de blivande användarna anordnas inför och under det att NPÖ tas i drift. Innehållet kan 

omfatta teknik, support och juridik (bl a samtyckeshantering) men också öppna för diskussioner om 

hur man för dokumentation. Som komplement och stöd i utbildningen bör policys och manualer 

användas.  

 ”Förvalta och förädla” 

NPÖ ägs och förvaltas av CeHis/Inera, d.v.s. av samtliga landsting och regioner tillsammans. I 

förvaltningsuppdraget ingår att stödja de vårdgivare som arbetar med att ansluta sig till NPÖ. På 

Ineras webb10 kan mycket information som rör förvaltning av NPÖ hämtas.  

 

                                                           
10

 http://www.inera.se/Tjänster och Projekt/Nationell PatientÖversikt 

mailto:servicedesk@inera.se
http://www.inera.se/Tjänster
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