Nationell patientöversikt – NPÖ.
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Vård och omsorg

Information till patient/närstående/kommunens hemsida
Nationell Patientöversikt - NPÖ, är en elektronisk tjänst som gör det möjligt för vårdpersonal att
snabbt få en översikt av en patients vårdhistoria och vårdbehov - oavsett vilket landsting, kommun
eller privat vårdgivare patienten söker vård hos. NPÖ är alltså sammanhållen journalföring på
nationell nivå. Samma regler gäller därmed för NPÖ som för övrig sammanhållen journalföring när
det gäller till exempel sekretess, spärrhantering och samtycke. Detta regleras av patientdatalagen
(PDL).
Syfte
Syftet är att få en samlad information av patientens vårdbehov för att kunna ge god och säker vård. Genom

NPÖ kan legitimerad vårdpersonalen vid behov, och om det har betydelse för den enskildes vård, ta
del av vårdtagarens vårdhistoria. På så sätt kan vårdpersonalen få ett bättre beslutsunderlag för
diagnos och behandling när någon behöver vård i den kommunala hälso- och sjukvården.

Vilken information kan bli tillgänglig?
Genom NPÖ ges legitimerad vårdpersonal möjlighet att inhämta vårdinformation från journalsystem
såsomtill exempel diagnoser, ordinerade och utlämnade läkemedel, planerade och genom förda
kontakter, laboratoriesvar och journalanteckningar.

Vilken verksamhetsnytta ger NPÖ?
Med mer heltäckande information om en patient minskar risken för felbehandlingar eller
felmedicinering. Vårdpersonal kan till exempel snabbt och enkelt se om det finns varning för
överkänslighet vilket gör att man kan undvika en viss typ av behandling som innebär risk eller
obehag. Denna ökade patientsäkerhet som NPÖ ger är inte minst viktig i akuta lägen.
Vårdverksamheten blir också effektivare med NPÖ. Man slipper långa väntetider vid informationsöverföring från annan vårdgivare och dubbelarbete minskar.

Hur skyddas din integritet?
•

Vårdpersonalen måste ha en giltig tjänstelegitimation.

•

Vårdpersonalen måste ha en vårdrelation till dig som patient.

•

Du måste ge ditt samtycke till möjligheten att använda sig av nationell patientöversikt.

•

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

•

Du kan hos vårdgivare spärra uppgifter som du inte vill ska ingå i nationell patientöversikt.

•

Det går i efterhand spåra vem som har tagit del av informationen, vid vilken enhet och när
detta skedde.

