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Sammanhållen journalföring 

Patientdatalagen, PDL (2008:355) ger vårdgivare rätten att via sammanhållen 

journalföring ta del av uppgifter som finns i en patients journal hos andra vårdgivare 

under förutsättning att patienten gett sitt samtycke.  

Nationell patient översikt  

Från 1 december 2014 använder Lysekils kommun Nationell Patientöversikt (NPÖ) för 

att ta del av andra vårdgivares uppgifter om en patient. 

Mål 

Målet med NPÖ är att säkerställa rätt information i rätt tid och till rätt person. På sikt 

kan kommunens hälso- och sjukvård också bli producent av information och att man 

kan upphöra med informationsöverföring via fax.  

När ska NPÖ användas 

När det finns en patientrelation kan personuppgifter sökas via NPÖ. Det innebär att 

patienten måste finnas i vårdgivarens verksamhetssystem. Patienten ska ha fått 

information om detta och ha samtyckt till det. 

Patientrelation finns när patienten är/blir inskriven i den kommunala hälso- och 

sjukvården. I samverkande sjukvård och i samarbetet med 1177 finns också en 

patientrelation. 

Vilka har åtkomst till NPÖ  

All legitimerad personal kan komma åt patientuppgifter i Nationell Patientöversikt 

(NPÖ). I Lysekils kommun är det fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. 

Den legitimerade personalen använder NPÖ som konsumenter det vill säga läser vad 

andra antecknat om patienten. Regelverk finns för åtkomst till NPÖ. 

Utöver legitimerad personal ska det finnas en systemadministratör och en person som 

kan tilldela medarbetaruppdrag, spärra uppgifter och göra logguppföljning. 

Samtycke 

Legitimerad personal frågar om samtycke vid varje ny vårdrelation. Patienter som redan 

är inskrivna i den kommunala hemsjukvården ska informeras och ge sitt samtycke. 

Information och blankett för påskrift finns i begränsade grupper i mapp NPÖ. 

Nya patienter informeras och lämnar sitt samtycke vid inskrivningstillfället. Samtycket 
ska dokumenteras under fliken ”Juridik” verksamhetssystemet.   
I rutan för övrigt dokumenteras: Har samtyckt till NPÖ. När vårdrelationen 

upphör ska det också dokumenteras i verksamhetssystemet. 

Om patienten bedöms vara beslutsoförmögen kan samtycke inte inhämtas.   
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Om det är en helt ny patient för den kommunala hälso- och sjukvården så måste 

samtycke för NPÖ inhämtas av den vårdgivaren som ger patienten vård. Det kan ske i 

samband med överrapportering i vårdplaneringsprogram. Detta ersätter inte de rutiner 

kommunerna har i övrigt för inhämtande av samtycke.  

Utbildning  

När ny personal anställs ska man introduceras i användandet av nationell 
patientöversikt. Nedan finns länkar för demonstration till nytta och användning. Se till 

att du har inaktiverat blockeringen av Pop-up fönster, under fliken verktyg. 

Filmen om Åke - 

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=0C17FB0A814E4885&width=480&hei

ght=270&as=0&fs=1&rp=0&cb=1&il=1&sp=1 

Film om NPÖ - http://webbtv.compodium.se/inera/webbinarier/npo/ 

Demomiljö - http://www.inera.se/TJANSTER--

PROJEKT/NPO/Utbildning/Demomiljo/ 

Informationssäkerhet 

Inom kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård ska det finnas rutiner för 

säkerhet och struktur för informationshantering avseende journalföring, utredningar 

med mera.    

Rutinen följer Patientdatalagen (PDL), SOSFS 2008:14 om informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service 

(LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Läsbehörighet över lagrummen sker på så sätt att biståndshandläggare, enhetschefer och 

vård- och omsorgspersonal kan läsa hälsoplanen i HSL. Legitimerad personal kan läsa 

Sol-anteckningar gjorda av vård- och omsorgspersonal under rubriken ”Händelser av 

betydelse”. 

Rutinen ska säkerställa att patientuppgifter är åtkomliga endast för behörig personal 

(tillgänglighet), patientuppgifterna är oförvanskade (riktighet), att obehöriga inte kan ta 

del av uppgifterna (sekretess) och att det är möjligt att i efterhand entydigt kunna 

härleda åtgärder till en identifierad användare (spårbarhet).  

 

Styrning av behörigheter för elektronisk åtkomst 

Hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares behörighet begränsas till 

vad som är nödvändigt för att ge god och säker vård. Patientjournal får bara läsas av den 

som är direkt inblandad i patientens vård. Varje användare ska tilldelas en individuell 

behörighet. Behörigheten som varje användare får är relaterad till yrkesrollen.    

Genomförd riskanalys styr behörigheterna. 

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=0C17FB0A814E4885&width=480&height=270&as=0&fs=1&rp=0&cb=1&il=1&sp=1
http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=0C17FB0A814E4885&width=480&height=270&as=0&fs=1&rp=0&cb=1&il=1&sp=1
http://webbtv.compodium.se/inera/webbinarier/npo/
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/NPO/Utbildning/Demomiljo/
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/NPO/Utbildning/Demomiljo/
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Ansvar för behörighetstilldelning  

Verksamhetschef  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Enhetschefer 

Enhetschef  Hälso- och sjukvårdspersonal 

Förändring, borttagning och uppföljning av behörigheter 

En administratör finns för HSA-register1 och en systemadministratör för 

verksamhetssystemet. Administratörerna utför förändring och borttagning av 

behörigheter efter rapport om detsamma från enhetschef. Uppföljning av om rätt 

personer har rätt behörighet på rätt ställe utförs av systemadministratören två gånger 

per år. Enhetschef för verksamheten meddelar systemadministratör och administratör 

för HSA-register när anställning påbörjas och avslutas eller förändras på något annat 

sätt.  

Kontroll av elektronisk åtkomst till patientuppgifter 

Kontroll av åtkomst till uppgifter om patienter ska genomföras regelbundet. 

Kontrollerna utförs i efterhand. Loggningsrutin finns och resultatet av varje loggkontroll 

ska dokumenteras. Eventuellt vidtagna åtgärder ska också dokumenteras. 

Dokumentationen ska sparas i tio år. 

Stickprovskontroll av åtkomst till personuppgifter görs 1 gång per månad av 

systemadministratör. 

 

 

 

                                                           

1 HSA-register (hälso-& sjukvårdens adressregister) är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter 
om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner och landsting och hos privata vårdgivare. När personal anställs 
så behöver detta tillses för att inför tjänstgöringen behöver den legitimerade personalen ett SITHS kort. 


