Nationell patientöversikt (NPÖ) och sammanhållen journalföring
I Östergötland tillämpar PreMedic sammanhållen journalföring och gör därmed vissa
journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare. Sammanhållen journalföring innebär att
vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. NPÖ är ingen komplett
patientjournal, men innehåller utdrag om patienter från de olika vårdgivarna. Tanken med
NPÖ och den sammanhållna patientjournalen är att informationen ska följa patienten. Viktig
medicinsk information ska finnas tillgänglig oavsett om du som patient besöker ett landsting,
en kommun eller en privat rådgivare såsom oss på PreMedic. NPÖ är det första gemensamma
IT-stödet i Sverige som bygger på möjligheter till så kallad sammanhållen journalföring.
Sammanhållen journalföring gör också att vi i PreMedics ambulanser i Östergötland kan få
tillgång till viktiga medicinska uppgifter om dig från andra vårdgivare.

Vilka får ta del av dina uppgifter
Det är bara då vi har en aktiv patientrelation med dig, och behöver ta del av uppgifterna för att
ge dig vård, som vi får ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring.
Vårdgivaren, vi på ambulansen, måste ha ditt samtycke för att ta del av uppgifterna.
Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss, ska vara tillgängliga för andra
vårdgivare så kan du spärra din journal.

Patientdatalagen
Sammanhållen journalföring styrs av patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
(HSLF-FS 2016:40).
För att kunna ta del av andra vårdgivares journaluppgifter krävs det att vi eller annan
vårdpersonal:




har patientens/ ditt aktiva samtycke till att ta del av informationen
Har en aktuell patientrelation med patienten d.v.s dig
har ett behov av informationen för att kunna ge rätt vård
Nödöppning
I en nödsituation då patienten är medvetslös eller alltför medtagen för att ge sitt samtycke
finns det möjlighet för oss att få tillgång till journaluppgifter via sammanhållen journalföring
utan samtycke.
Du ska känna dig trygg i, att du får rätt vård i rätt tid och att vi har möjlighet att inhämta
uppgifter om din medicinska historia likväl som att läkaren på sjukhuset enkelt kan ta reda på
vad vår vård av dig bestått i, om uppgifterna behövs för att du ska få rätt vård. Vidare ska du
känna dig trygg med att endast behörig vårdpersonal som har hand om dig kommer åt dina
uppgifter och att endast de uppgifter som behövs för den vård du kräver, görs tillgänglig.
Vidare ska du veta att du kan neka samtycke om att ta del av din journal och att du kan spärra
uppgifter om och när du önskar.

Vanliga frågor om sammanhållen journalföring
Vem kan se mina uppgifter?
Vårdpersonal som behöver uppgifterna för att ge dig en god och säker vård kan ta del av
uppgifterna i sammanhållen journalföring. De måste ha en patientrelation med dig och ha ditt
samtycke.
Hu kontrolleras att min integritet skyddas?
I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som har läst. Vi gör en systematisk uppföljning
av loggar och säkerställer därmed att regelverket följs.
Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring.
Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När du meddelar din vårdgivare detta
kan ingen annan vårdgivare ta del av dina uppgifter.
Hur är det med IT-säkerheten? Finns min journal ute på nätet nu?
I Patientdatalagen och i tillhörande föreskrifter är det tydligt reglerat särskilda bestämmelser
om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Helt enkelt reglerar vi vilka som kan ha
tillgång till systemet och vilka som har haft tillgång till vilken information. Inga
journaluppgifter finns på nätet utan alla journaluppgifter lagras i vårdgivarens lokala
journalsystem.
Mer information om sammanhållen journalföring:
https://www.1177.se/sammanhallen-journalforing
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/

