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Nationell patientöversikt



• Stärka och utveckla svenska IT-
infrastrukturen för vård och omsorg 

• Utveckla en gemensam tjänst – den 
Nationella patientöversikten 

• Förmedla viktig information kring 
patientens vård till behörig vårdgivare –
oavsett organisation.

Uppdraget



• Holland, England och Schweiz

• Sverige har andra förutsättningar 
samordning 

• Samhällets intresse, 
vårdförbundet läkarförbundet

• Fokus på IT frågor i vården

Bakgrund



• Regelverk upplevs av vården och 
patienten som hinder, motstridigheter 
oklarheter i regelverket

• Gemensam terminologi

• Självbestämmandet, kommunala 
självstyret

• Avsaknad av nationell kraftsamling, 
ekonomiskt

Upplevda Hinder



I morgon



”…därför körs till exempel journaler i taxi 
mellan sjukhus, och vårdcentraler och 
husläkare får ofta vänta i dagar på
tillgång till journaluppgifter som rör 
patienter.”

(Bättre IT krävs inom regionen, 2005-02-23 
Debattartikel i Borås Tidning, 

av Ulf Lundstedt (fp), fullmäktigeledamot, Västra Götaland) 



”Det är ett extra allvarligt problem att det inte 
fungerar mellan landstingen och kommunerna. 
Det är mycket resurser som rinner ut i onödan. 
Det här måste åtgärdas så snart som möjligt, 
säger Ylva Johansson. Hon hoppas nu särskilt 
på Nationell patientöversikt.”

(Computer Sweden, 2005-03-16)



I morgon
En behörig vård-

givare kan med 

patientens sam-

tycke, ta del av 

de uppgifter som 

behövs för bra 

och säker vård.

Patienten kan 

själv ta del av

översikten via 

webben.



Pilotverksamhet 
2004–2005

Norrbottens
läns landsting

Landstinget i 
Uppsala län

Landstinget i
Östergötland

och Landstinget i
Jönköpings län





Exempel på nytta i piloten
Aktuella labbsvar

Undviker omprovtagning

Undviker dubbla 
röntgenundersökningar

Enklare att hitta 
tidigare vårdgivare



Nytta på längre sikt
Insyn och engagemang

Ta sitt eget roder

Inga dubbla 
undersökningar

Färre upprepningar i 
journalen

Läkemedelsreaktioner 
undviks lättare

Snabbare utredningar



Utveckling 
pågår



Samtycke
Kort perspektiv:

• Upplevs av vården och patienten som 
hinder, motstridigheter oklarheter i 
regelverket

• Principen med två samtycken

Långt perspektiv: 

• Patientdatautredningen

• Anpassad lagstiftning



Teknisk Arkitektur
Inför pilotverksamheten
• Dra nytta av det som redan finns
• Hög datoriseringsgrad
• Lagring och behörighetskontroll ske genom 

egna verksamhetssystem
• Samtycke logg utvecklas

Inför ett breddinförande
• Bygga vidare på befintlig information
• Långsiktig lösning kommer att diskuteras
• Konsolidering, En journal En patient



Finansiering

Pilotprojektets finansiering
• Carelink
• Samtliga Landsting

Breddinförandet
• Ekonomisk kraftsamling Nationellt för 

att åstadkomma resultat i rimlig tid
• Vårdgivarna
• Statligt stöd



I morgon
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