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Vård och Omsorg

Information till vårdpersonal

Ta del av patientens vårdhistoria

Nu införs Nationell Patientöversikt, NPÖ, för dig som arbetar i vården. NPÖ är ett IT-stöd som gör 
att du kan ta del av dina patienters vårdhistoria, även den vård de fått hos andra vårdgivare i 
landet. Fördelen för dig som arbetar i vården är att du får ett bättre beslutsunderlag för diagnos och 
behandling.

Vad kan du se?

Du får en snabb överblick över till exempel tidigare diagnoser, planerade och genomförda 
vårdkontakter, laboratoriesvar och journalanteckningar. Du kommer också att kunna se vilka 
läkemedel som är förskrivna, du kan dock inte se aktuell medicinlista i NPÖ i nuläget.

Vilka får använda NPÖ?

Patientdatalagen reglerar sammanhållen journalföring och direktåtkomst av journaluppgifter via 
NPÖ. För att ta del av patientuppgifter i NPÖ krävs att du har en patientrelation och patientens 
samtycke, samt att det har betydelse för vården av patienten. Du måste också ha ehälsokort 
(SITHS) samt medarbetaruppdrag för vård och behandling i EK/HSA-katalogen. 

Patientens integritet skyddas

Varje gång som någon läser från NPÖ registreras det och loggas. Även patientens samtycke 
registreras. Uppföljning av loggar sker regelbundet enligt rutiner som satts upp av vårdgivaren och 
verksamhetschefen. Länkatill rutin Logghantering 

Spärra journaluppgifter

Patienten kan spärra journaluppgifter som han eller hon inte vill ska synas för andra vårdgivare. 
Spärr kan sättas för enstaka vårdenhet eller för hela vårdgivaren. Om någon vill spärra hela eller 
delar av sin journal ska han eller hon själv kontakta den mottagning/vårdenhet som besökts.

Sedvanliga rutiner

NPÖ kommer inte att ersätta epikriser eller andra dokument som vi får idag. Vi måste fortfarande 
hålla på rutinerna kring de sedvanliga dokumenten vid när någon skickas mellan region och 
kommun. Avvikelse skrivs enligt rutin om avvikelser för epikriser, medicinlistor eller annat som 
inte kommer till vårdenheten.

http://intranet/
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