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Riktlinje – NPÖ –Nationell Patientöversikt
Syftet
NPÖ är ett nationellt initiativ som syftar till: Stärkt patientsäkerhet och effektivare flöden för
vårdövergångar mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare.
Med patientdatalagen skapas en möjlighet för vårdgivare att elektroniskt ta del av
patientuppgifter hos en annan vårdgivare. Syftet är att få en samlad information av patientens
vårdbehov och därmed säkerställa vården.

Definitioner
Sammanhållen journalföring:
Innebär att personal hos en vårdgivare har möjlighet att ta del av uppgifter som finns i de
journaler som finns hos en annan vårdgivare, oavsett var den enskilde sökt vård. Med vårdgivare
avses t.ex. ett landsting eller en kommun. Syftet med sammanhållen journalföring är att få en
mer samlad bild av patientens vårdbehov för att ge bästa möjliga vård.
Vårdgivare:
Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård
som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).

Informationsskyldighet
Det är viktigt att patienten får information om att legitimerad personal i
Nyköpings kommun har möjlighet att inhämta information ur patientens
journal som finns hos annan vårdgivare ansluten till NPÖ.
Information kan hämtas under förutsättning att patienten givit sitt samtycke till
att uppgifterna hämtas ur patientjournal. Om patient inte vill att journalanteckningar från
Nyköpings kommun ska delas med annan vårdgivare så kan journal spärras.
Legitimerad personal ansvarar för att information om spärrning lämnas till alla patienter.

Samtycke
Legitimerad personal efterfrågar samtycke från patienten. Patienten kan lämna sitt samtycke
skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den
aktuella åtgärden. Det finns inga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som klargör vad som
gäller när en person inte kan samtycka till en åtgärd eller insats. Insatser enligt hälso- och
sjukvårdslagen bygger på frivillighet och förutsätter den enskildes samtycke.
När samtycke inte kan inhämtas på grund av bristande beslutsförmåga, går det att godta ett tyst,
så kallat presumerat/hypotetiskt samtycke. Om det är en person med nedsatt beslutsförmåga kan

man få ledning exempelvis genom anhörig eller god man - men de kan inte samtycka i personens
ställe. Legitimerad personal frågar om samtycke vid varje ny vårdrelation.

Dokumentation
Samtycket och eventuell spärr ska dokumenteras i patientens journal.
Vid nödsituation träder nödrätten in, vilket innebär att information kan inhämtas utan samtycke,
för enstaka tillfälle.
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