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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Förslag till beslut för: Breddinförande att ersätta fax av epikriser med NPÖ. 

I samband med utskrivning från slutenvården vid samordnad vård- och omsorgsplanering  

Datum:   2017-09-11 
Handläggare:  Gunilla Augustsson 
Telefon: 070-082 48 89 
Beslutet skickas till: Jan Carlström, ordförande för Styrgrupp SVPL 
 

Förslag till beslut: 
Beslutspunkt 1 

SVPL Styrgrupp föreslås besluta att genomföra ett stegvis breddinförande enligt nedan: 

Steg 1.  Sluta faxa epikriser från sjukhus till kommuner i samband med utskrivning från 

slutenvården (samordnad vård- och omsorgsplanering?) inom Fyrbodal. 

Steg 2.  Inkludera primärvården i arbetet i Fyrbodal 

Steg 3.  Stegvis breddinförande till kommuner och primärvård i hela VGR 
 
Beslutspunkt 2 

SVPL Styrgrupp föreslås besluta att godkänna 

Föreslag till budget på 407 200 kr och lyfta frågan om finansiering till SITIV 

 

Sammanfattning av ärendet:  
Idag sker informationsöverföring av epikriser vid utskrivning från sjukhus, i samband med samordnad 

vård- och omsorgsplanering, i stor utsträckning genom fax. Många kontakter sker även via telefon. 

Nuvarande hantering uppfyller inte kraven på säker meddelandehantering och patientsäkerhet då 

faxmeddelanden i huvudsak skickas okrypterat över internet. Patientsäkerheten äventyras även då 

information kan skickas till fel mottagare. Fax är tidskrävande för personalen och medför ofta även 

dubbellagring av handlingar. 

En pilot genomfördes våren 2017 mellan NU-sjukvården, Uddevalla kommun och en vårdcentral. 

Istället för att faxa omvårdnads-, läkar- och rehab-epikriser användes NPÖ för att ta del av 

information. Resultatet visar att: 

• NU-sjukvården och Uddevalla kommun kommer inte att återgå till att faxa epikriser efter 

projekttiden då resultat av piloten fallit väl ut.  

• Rutinen för inhämtande av samtycke bör dock ses över i samband med att ”Lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård” träder i kraft.  

• Kommunen ser att efterfrågad information finns tillgänglig i NPÖ vid rätt tidpunkt.  

• Projektet har bidragit till ökad samverkan och förståelse mellan de olika parterna. Ett lärande 

projekt för alla deltagare som ökat kunskapen om NPÖ, SAMSA och PDL. 

Se vidare bilaga 1. Breddinförande att ersätta fax av epikriser med NPÖ 
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Konsekvenser:  
Om beslut inte fattas kommer det genomförda arbetet tappa fart och intresse. Sjukhuset kommer få 

svårt att veta vilka kommuner och primärvård som fortsatt behöver få informationen via fax. Vidare 

kvarstår alla nackdelar, säkerhets och patientsäkerhetsrisker samt extra arbetsbelastning som 

fortsatt användning av fax innebär. En sista konsekvens är också att verksamheten inte tar tillvara på 

digitaliseringens möjligheter och stöd till verksamhetsutveckling. 

 


