
Rutin för informationsöverföring vid samordnad vård- och 

omsorgsplanering avseende tillgång till NPÖ. 

Patientens samtycke krävs för att få ta del av den dokumentation som finns i NPÖ. Samtycke 

inhämtas för annan vårdgivare än den som har vårddokumentationen, antingen vid inskrivning till 

slutenvården eller i samband med vårdbegäran från kommun eller primärvård.  

Genom att inhämta samtycke i förväg ges möjlighet till effektivare vårdplanering och övertagande av 

patient. 

1. Samtycke för sammanhållen journalföring inhämtas när: 
 
a. Kommun eller primärvård gör en 

vårdbegäran: Samtycket inhämtas och 
markeras i samtyckes-fliken i ett specifikt 
fält som markerar att även samtycke till 
NPÖ är inhämtat. 
 

b. Sjukhus inhämtar vid inskrivning av 
patient: Om samtycke inte finns 
dokumenterat i SAMSA ska samtycke 
inhämtas och markeras i samtyckes-fliken i 
ett specifikt fält som markerar att även 
samtycke till NPÖ är inhämtat. 
 

c. Sjukhus kallar till vårdplanering: Om 
samtycke inte finns dokumenterat i SAMSA 
ska samtycke inhämtas och markeras i 
samtyckes-fliken i ett specifikt fält som 
markerar att även samtycke till NPÖ är 
inhämtat. 
 
 

2. Dokumentation:  

 
a. All dokumentation ska finnas tillgängliga via NPÖ vid utskrivning. (Utveckling sker succesivt 

avseende olika typer av informationsmängder) 
 

b. Hänvisning till epikriser görs i SAMSA, genom att skriva ”Se epikris i NPÖ” i rutan 
”vårdsammanfattning” i meddelandet ”Information vid utskrivning”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Undantag 

Aktuell läkemedelslista, utskrift från Melior eller Pascal, skickas alltid med patienten vid 
utskrivning. Det gäller ordinärt och särskilt boende samt korttidsvård.  
Läkemedelslista faxas i undantagsfall och endast på begäran från Sjuksköterska/Distriktssköterska.  
Kommunen tar del av alla epikriser via NPÖ. Läkarepikris faxas (med säker faxöverföring) till privata 
vårdgivare.  
 

4. Reservrutin  

Vid driftsstörning i NPÖ kontaktar mottagande sjuksköterska aktuell vårdgivare vid behov av 
informationsöverföring. 
 
Om patienten inte vill lämna samtycke för NPÖ behöver dokumentation överföras via tex säker fax, 
säker epost eller via brev. Om patienten inte vill att dokumentation sker elektroniskt måste patienten 
ha information med sig till sitt boende. Informationsöverföring är nödvändig för att kunna ta ansvar 
för patienten. Ett alternativ kan även vara genom en SIP där primärvården överlämnar enstaka 
arbetsuppgifter (med den information som är nödvändig för just den uppgiften) till kommunen 
avseende det stöd och hjälp i hemmet som patienten behöver.  

Förtydligande  

Vad är sammanhållen journalföring? 

Det är ett sätt för olika vårdgivare, t.ex. sjukhus i olika landsting, att dela vårddokumentation med varandra 
genom direktåtkomst. Genom sammanhållen journalföring kan viktig information om en patient alltid finnas 
åtkomlig för behörig personal oavsett var patienten söker vården. 
 

Samtycke 
 
Vårdgivaren måste först informera patienterna om vad sammanhållen journalföring är och att man kan 
motsätta sig att delta i detta. Vårddokumentation om de patienter som inte motsatt sig får sedan göras 
åtkomliga för andra vårdgivare. 
 

Patientrelation  

Vårdgivaren får ta del av en annan vårdgivares uppgifter i samband med vården av en patient om uppgifterna 
rör en patient som vårdgivaren har en aktuell patientrelation med och patienten samtycker till det.  

Se epikris i NPÖ 


