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Rutin användande av NPÖ samt inhämtande av samtycke.
Falkenbergs kommun har beslutat att kriteriet för TGP, Tillgänglig Patient, är att patienten
finns i kommunens verksamhetssystem. Det är endast genom ett så kallat uthopp från
verksamhetssystemet som patienters journalanteckningar görs tillgängliga för behörig
personal.
För att använda NPÖ skall följande kriterier vara uppfyllda:

 Vårdrelation krävs. All legitimerad personal har tillgång till alla patientjournaler i
verksamhetssystemet och kan därmed göra ett uthopp till dessa patienters
journalanteckningar i NPÖ. Dock måste en vårdrelation föreligga. Detta skall bekräftas
vid ingången i NPÖ.
 Uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdom
eller skada.
 Registrerat samtycke skall finnas. Innan uthopp sker skall varje legitimerad
kontrollera att det finns ett samtycke registrerat. Om detta ej finns är det inte tillåtet att
göra uthoppet innan man har inskaffat samtycke.
Ansvarig legitimerad personal frågar om samtycke vid inledningen av alla nya
vårdrelationer. Om vårdepisoden inleds genom vårdplanering lämnar den legitimerade
som deltar i vårdplaneringen information om NPÖ och inhämtar ett eventuellt
samtycke och dokumenterar detta.
Grundregeln är att det alltid är patienten själv som tar ställning till om denne vill lämna
samtycke eller inte. Om samtycke inte kan inhämtas ska legitimerad personal göra en
individuell, professionell bedömning av patientens troliga ställningstagande och
dokumentera i journal. Se ”* Manual för registrering av samtycke NPÖ i Magna Cura
ÄoH”.Företrädare kan inte lämna samtycke men kan lämna information av vikt för den
professionella bedömningen. Om patienten har återtagit samtycket är det inte tillåtet
att fullfölja uthoppet.
Informera patienten om vad sammanhållen journal innebär. Lämna gärna ut en
informationsbroschyr. Patienten ska få information om att all legitimerad personal i
kommunen kan läsa information ur patientens journal som finns hos annan vårdgivare
ansluten till NPÖ, under förutsättning att det finns en vårdrelation och patienten gett
sitt samtycke till att uppgifter hämtas ur NPÖ.


Nödåtkomst kan medges om patientens vilja inte kan fastställas och samtycke inte
kan inhämtas och det finns en nödsituation och vårdgivaren bedömer att
journalinformationen kan antas ha betydelse för patientens liv och hälsa. Exempel på
när nödåtkomst ska användas, är när patienten inte har en legal ställföreträdare som
kan ge samtycke å patientens vägnar och patientens samtycke kan inte inhämtas på
grund av exempelvis medvetslöshet. Nödåtkomst gäller endast för en nödsituation
och ska dokumenteras i journalen under sökord för aktuell vårdorsak.

 Inloggning sker med SITHS-kort.
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Loggning av åtkomst i NPÖ

skall utföras enligt rutin för loggning av verksamhetssystem. Verksamhetschef enl. HSL§29
ansvarar för att loggning utförs. Se ”Rutin Loggning” HSL-pärmen avsnitt Dokumentation.
Avslut av samtycke

En patient kan när som helst välja att ändra ett tidigare beslut om samtycke.
Samtycket måste då omgående avslutas och dokumenteras i journalen. Vårdgivaren är
skyldig att informera patienterna om denna rättighet. Ett samtycke gäller högst ett år.
Patienten kan villkora kortare tid för samtycke.
Avslut av en vårdrelation

I samband med att en vårdrelation avslutas (behovet upphör eller patienten flyttar) ska
datum för avslut/upphörande av samtycke dokumenteras. Avslut av samtycke kan
dokumenteras av annan legitimerad yrkesgrupp än den som tagit samtycket, t ex vid avliden
patient. Vid avliden patient avslutas samtycket av den som först avslutar sin journal.
Dokumentera genom att ändra slutdatum för "Samtycke" så att det överensstämmer med
avslutningsdatum för vårdrelationen.
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