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Inledning

• Syftet med detta material är att ge tydlig information om 
NPÖ och vad som krävs för anslutning till tjänsten.

• Informationsmaterialet riktar sig främst till personer och 
ansvar att införa NPÖ samt sjukhusledningar och 
verksamhetschefer hos vårdgivare inom Västra 
götalandsregionen.



Nationell patientöversikt - NPÖ
Nationell patientöversikt är en sammanhållen journal som gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, privata 
vårdgivare (och kommuner)
NPÖ är ett ”titthål” för läsning via webben – ingen patientinformation 
lagras i NPÖ.

• Alla regioner/landsting har anslutit minst ett journalsystem.
• Från de olika regioner/landstingen kan journalsystem ansluta olika 

informationsmängder
• Vård och omsorg inom de allra flesta kommuner kan läsa 

informationen.
• Privata vårdgivare håller på att ansluta sina system för att både visa 

och kunna läs information



Värdet av NPÖ
• Möjlighet att ta del av patientinformation från andra 

vårdinformationssystem, landsting/regioner och privata 
vårdgivare

• NPÖ minskar risken för felbehandlingar och är ett viktigt led 
i patientsäkerhetsarbetet

• Nyttan uppstår främst vid vårdövergångar mellan vårdgivare 
med olika vårdinformationssystem. Både för den som 
tillgängliggör sin information och den som tar del av 
informationen.



Informationsmängder i NPÖ
(3 år tillbaka + innevarande år)

Primärvård Närhälsan

• Besök/Kontakter

• Dokumentation/Journaltext

• Diagnoser

• Uppmärksamhetsinformation

• Labbsvar och vaccinationer

Primärvård Privata vårdgivare (Beroende av verksamhetssystem)

• Dokumentation

• Diagnos

• Läkemedel

• Provsvar

• Kontaktuppgifter

• Mer kan ev bli aktuellt



Informationsmängder i NPÖ
(3 år tillbaka + innevarande år)

Från kommuner i Västra Götaland finns idag ingen information.

Regionen/Sjukhusen (Journalsystem Melior)

• Besök/Kontakter

• Dokumentation/Journaltext

• Diagnoser

• Uppmärksamhetsinformation

Journalsystem Journalia, för AK-mottagningar

• Doseringsbrev

Under 2019 kommer även

• Anslutning Obstetrix, maj (Mödravårdsjournalen)

• Övriga informationsmängder som kan finnas från andra vårdgivare

• Läkemedelsförteckningen (eHälsmyndigheten)

• Andra informationsmängder



Gränssnitt (samma som etjänsten Journalen)



Visa och läsa information i NPÖ

Att ansluta till NPÖ sker ur två olika perspektiv:

• Visa/producera – vårdgivare tillgängliggör delar av sin 
journalinformation för behörig vårdpersonal hos andra vårdgivare 
som söker information via NPÖ.

• För vårdgivare i VG framgår det av KOK-boken i att det är ett 
ska-krav att visa/producera information till NPÖ.

• Läsa/konsumera – behörig vårdpersonal får möjlighet att, med 
patientens samtycke, ta del av journalinformation från andra 
vårdgivare, landsting, regioner (och kommuner).

• All konsumtion i NPÖ loggas och dessa loggar ska regelbundet 
följas upp av vårdgivaren enligt patientdatalagen.   

Det går att välja att bara konsumera eller att både producera och 
konsumera information.



Aktiviteter för anslutning av vårdgivare

1. Fyll i Ineras formulär Ansökan om avtal NPÖ

2. Kontakta din leverantör av  journalsystemet som 
hjälper till med de åtgärder som krävs i journalsystemet 
för att NPÖ ska fungera.

3. Lyft även frågan ang Journalen på nätet?

https://www.inera.se/kundservice/formular/bestall-tjanst/nationellpatientoversikt-npo/formular-anslutning-npo/


Forts. Aktiviteter för anslutning av vårdgivare

4. Tilldela den vårdpersonal som ska läsa information i NPÖ rätt 
medarbetaruppdrag i HSA:

4. Tjänst – Nationell patientöversikt (NPÖ)

5. Ändamål - Vård och behandling

6. Aktivitet – Läsa

7. Informationstyp – Alla

8. Omfång - SJF

5. Säkerställ att det finns patientinformation om sammanhållen 
journalföring (detta ska redan finnas om vårdgivaren ingår i 
sammanhållen journalföring). 

6. Om verksamheten ska konsumera information via NPÖ så ska 
loggar i NPÖ följas upp och analyseras regelbundet enligt 
patientdatalagen. 



Forts. Aktiviteter för anslutning av vårdgivare

• För att ta ut loggar från Nationella säkerhetstjänster krävs särskild 
behörighet i HSA:

– Tjänst - NPÖ/Säkerhetstjänster (spärr och loggadministratörer)

– Ändamål – Administration

– Rättigheter – behöver inte anges

• Titta på Ineras instruktionsfilm om hur man tar ut 
loggrapporter

7. Om verksamheten ska konsumera information via NPÖ - informera 
vårdpersonal att det krävs vårdrelation och samtycke för att få ta del av 
sammanhållen journalföring i NPÖ. Läs mer om Vårdgivarguiden.

https://www.youtube.com/watch?v=ywsQVIXchO0&t=0s&list=PLofvkub1C51dAsBB_%20JNR4zq5GpaC2vTzv&index=12
https://www.1177.se/vastra-gotaland/sa-fungerar-varden/sa-skyddas-och-hanteras-dina-uppgifter/sammanhallen-journalforing/
http://www.vardgivarguiden.se/sjf


Åtkomst NPÖ

• NPÖ är en webbapplikation som kan nås från det 
egna journalsystemet om det är anslutet till NPÖ 

• I SAMSA finns ett uthopp



Åtkomst NPÖ

• Mer information om NPÖ finns på gitsvg.se/npo eller 
www.inera.se

• Användarguide – NPÖ

• Gränssnittsbeskrivning

• Frågor om NPÖ? npo@vgregion.se

http://www.vastkom.se/npo
http://www.inera.se/
https://www.inera.se/tjanster/nationell-patientoversikt-npo/Nationell-patientoversikt/dokument/anvandarguide/
https://www.inera.se/tjanster/nationell-patientoversikt-npo/Nationell-patientoversikt/dokument/granssnittsbeskrivning/

