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Nu förbättrar vi utbytet av vårdinformation 
mellan kommun och region! 
 
Som en av de första kommunerna i länet gör nu Boxholm det möjligt för andra vårdgivare att läsa viss information 
från den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. Denna möjlighet kallas för sammanhållen journalföring och 
systemet man använder heter Nationell Patientöversikt (NPÖ). Beräknad start är vecka 25, 2018. 

Men allt bygger på patientens samtycke! 
 

Ju mer vården känner till om dig, desto snabbare och bättre vård kan du få. Det är därför man har journaler. 

Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger: 

 En helhetsbild av dig som patient som kan ge ökad kvalitet i vården 

 Ett bättre verktyg för planering och samordning mellan olika vårdgivare 

Anslutning till NPÖ och journalen innebär att patienter och vårdgivare kan få tillgång till samma information 
eftersom båda har samma källa. 

NPÖ ger mer tid för patientmötet, vård- och omsorgspersonal får möjlighet till en bättre planering och samma 
information går att läsa från alla vårdgivare på likadant sätt. Med NPÖ finns all information tillgänglig via 
direktåtkomst till andra vårdgivares journalsystem vilket minskar den administrativa tiden som vi idag lägger på att 
ringa, söka och beställa kopior av information 

Kommunen ansvarar ju för viss sjukvård, t ex hemsjukvård och hälso- och sjukvård på äldreboende. För denna 
vård för kommunen en egen journal 

Tack vare Patientdatalagen är det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler. Den du möter kan 
då få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig, oberoende av vilket landsting, region, kommun eller privat 
vårdgivare du söker vård hos. 

I Boxholms kommun har man länge haft möjlighet att läsa information från bl a Region Östergötland, efter att 
ha frågat dig om ditt samtycke till detta. 

Nu kommer Boxholm att göra viss journalinformation åtkomlig för andra vårdgivare, t ex Region Östergötland. 
Detta sker via Nationell Patientöversikt. För att andra vårdgivare ska få läsa denna information måste de be om 
ditt samtycke. 

 
Sammanhållen journalföring för säkrare vård 
 
All vård av patienter måste journalföras. Journalen är ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge 
dig en god och säker vård. Genom sammanhållen journalföring kan vårdgivare på elektronisk väg dela 
journaluppgifter med varandra. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att 
läsa i din journal. 
Sedan några år tillbaka har vårdgivare, till exempel landstinget, kommunen eller en privat vårdgivare, möjlighet att 
på elektronisk väg dela med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var man sökt vård. Det kallas 
sammanhållen journalföring och sker genom IT-systemet Nationell patientöversikt (NPÖ). 

Effektivare och säkrare vård 
För dig som patient betyder sammanhållen journalföring enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och 
snabbare väg till rätt diagnos och behandling. Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny 
vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna. 

Med ditt samtycke 
Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att 
kunna ge dig god och säker vård. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du 
gett ditt samtycke. 
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Om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring 
Du har rätt att välja att inte vara med i sammanhållen journalföring. Och du kan välja att spärra uppgifter som du 
inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast 
om du vill spärra uppgifter. Du spärrar din information genom att fylla i en särskild blankett, i samråd med 
vårdpersonal. 

Om du spärrar uppgifter ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig 
en god och säker vård. 

Du har möjlighet att ångra dig om du spärrat din patientinformation. Prata i så fall med behörig vårdpersonal där 
du spärrat din information om att du vill häva spärren. 

Höga säkerhetskrav 
Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare. Vård- och 
omsorgspersonal måste identifiera sig med e-Tjänstekort för att ta kunna ta del av informationen. Det är bara 
personal som har behov av informationen och som du har en aktuell patientrelation med som med ditt samtycke 
har rätt att läsa journalen. 

Det ska alltid gå att spåra vilka som haft tillgång till din journal via en så kallad logglista. Som patient har du rätt 
att själv ta del av loggarna, kontakta din vårdgivare. 

 


