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Viljeinriktning för en säkrare hantering av epikris/slutanteckning vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Bakgrund
Från regionalt håll pågår en medveten satsning för att samtliga vårdgivare ska vara anslutna
till NPÖ och därmed tillgängliggöra epikris/slutanteckning i samband med utskrivning från
slutenvården, till berörda parter. Stöd för arbetet finns även inskrivet som ett krav för all
primärvård i Krav och kvalitetsbok 2019 för Västra Götaland.
Nationell målbild för sammanhållen journalföring
Målbild enligt förslag till Ramverk för sammanhållen journalföring i nationella
patientöversikter, NPÖ.
All behörig hälso- och sjukvårdpersonal har tillgång till all digital vårddokumentation som
dokumenterats om en patient inom landstings- och kommunfinansierad hälso- och sjukvård
samt tandvård genom sammanhållen journalföring i nationella patientöversikter.
Krav och kvalitetsboken 2019
I Krav och kvalitetsbok 2019 för Västra Götalandsregionen nämns att ett av omställningens
huvudområde innebär att vården ska digitaliseras. Västra Götalandsregionen har inlett ett
arbete med att upphandla ett nytt kärnsystem till en ny vårdinformationsmiljö som regionen
önskar etablera. Detta nödvändiga steg får inte förhindra att fler digitala tjänster och nya
arbetssätt utvecklas parallellt. Inom regionen finns ett stort behov av lösningar som kan
underlätta medarbetarnas vardag. Det finns även ett behov av tjänster som gör att invånare
och patienter kan bli mer delaktiga och ta ett större ansvar för sin hälsa.
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I kapitel 7 finns de krav som ställs på de is-/IT-stöd som rehabenheter och vårdcentraler
använder.
Bland annat ska leverantören
•
kunna kommunicera digitalt över internet
•
förskriva samtliga recept elektroniskt via funktionen för e-recept
•
ansluta sig och göra sin information tillgänglig för regionalt och nationellt beslutade
tjänster som Västra Götalandsregionen har beslutat införa:
- nationell patientöversikt, NPÖ
- journal via nätet
- pascal, undantaget Vårdval Rehab
- e-frikort
•
ansluta sig till och nyttja Västra Götalandsregionens it-stöd för in- och
utskrivningsprocessen
Uppdrag från SITIV
Beslut om breddinförande för ökad användning av NPÖ gemensamt för kommunerna i
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen tog i SITIV 2017-11-29.
Förväntat resultat
Genom att införa digital hantering av journalhandlingar i samband med utskrivning från
slutenvården uppnås
•
Säker informationsöverföring
•
Ökad patientsäkerhet
•
Snabbare åtkomst då informationen görs tillgänglig direkt
•
Ökad effektivitet
•
Minskad administration
•
Minskad dubbellagring
Mer information
Läs mer på http://vastkom.se/npö
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Förslag till beslut
Arbetsgruppen NPÖ-sluta faxa i SAMLA – Vårdsamverkan Lerum Alingsås
föreslår att Samordningsgruppen tar beslut om att epikris/slutanteckning ska
läsas i NPÖ från och med 1 april 2019. En förutsättning är att samtliga
vårdcentraler har tillgång till NPÖ den 1 april och att det finns en
kommunikationsplan/implementeringsplan innan dess.
Förslaget är att information om att epikris finns i NPÖ skrivs in i IT-tjänst
SAMSA vid utskrivning från slutenvården. Uthopp från SAMSA är ett alternativ
att nå NPÖ och ett komplement att nå information. Rutin om vad som gäller
om faxrutin av vissa dokument eller om ingång till NPÖ saknas behöver tas
fram i samverkan
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