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1. Inledning 

Dokumentets syfte 

Detta dokument beskriver vårdgivartjänsten Nationell patientöversikt (fortsatt kallad NPÖ) 

och de funktioner som vårdpersonal kan ta del av där. Funktionalitet och åtkomst baseras på im-

plementerade tjänstekontrakt (se aktuella tjänstekontrakt i separat dokument;  NPÖ_Journalen - 

mappningsbeskrivning). 

Dokumentet är inte att betrakta som en användarmanual och är inte tillgängligt för slutanvän-

dare av NPÖ (dvs. vårdpersonalen). 

Typografiska konventioner 

• Text som återfinns på skärmen, till exempel på knappar och flikar, markeras med fet 

stil.  

• Hänvisningar till andra dokument markeras med kursiv stil.  

• Menyval markeras med pil, till exempel Om Journalen → Nyheter.  

Relaterad dokumentation 

Dokumentnamn Beskrivning 

NPÖ_Journalen - mappningsbe-

skrivning 

Dokumentet innehåller en beskrivning av hur det 

som visas i NPÖ mappar mot de nationella tjäns-

tekontrakten. Dokumentet innehåller även vilka 

versioner av tjänstekontrakten som används för de 

olika informationsmängderna. 

NPÖ - Användarguide Dokumentet innehåller instruktioner till slutan-

vändarna, för att utföra olika uppgifter i NPÖ. 

 



 Gränssnittsbeskrivning NPÖ 3.11 
Version: AP 
 

Författare: Rebecka Jansson Senast ändrad 

2021-05-01 

 

 

 

7 

 
 

1.1 Allmänt om NPÖ 

NPÖ visar journalinformation från olika vårdgivare 

I NPÖ kan vårdpersonal få tillgång till patienters journal- och läkemedelsinformation från olika 

vårdgivare. Det förutsätter att vårdpersonalen har en pågående vårdrelation till patienten, och att 

patienten gett samtycke till att vårdpersonalen tar del av informationen. Undantag från sam-

tycket kan göras i nödsituationer, då patienten är oförmögen att ge sitt samtycke och informat-

ionen bedöms ha stor betydelse för patientens vård. 

Vilken information visas 

För att journalinformation ska visas i NPÖ måste den ingå i så kallad Sammanhållen journalfö-

ring. Utöver patientens sammanhållna journal kan de användare som har behörighet till E-hälso-

myndighetens läkemedelsförteckning se den i NPÖ. 

Vilken information som visas för vårdpersonalen varierar mellan olika vårdgivare, beroende på 

vilka informationsmängder de valt att tillgängliggöra. Det kan också finnas spärrar i patientens 

journal, som begränsar vad som får visas. 

Spärrar sätts av vårdgivaren i Säkerhetstjänsters administrationsgränssnitt, på uppmaning/be-

ställning av patienten. En yttre spärr förhindrar att andra vårdgivare tar del av journalen. Med 

en inre spärr kan patienten även hindra att andra enheter hos samma vårdgivare tar del av jour-

nalen. 

När en patient har spärrat information visas en hänglås-ikon och texten Spärrad information. 

 

Klickar användaren på hänglås-ikonen visas en lista över hos vilka Vårdgivare det finns spärrar. 

 

Vårdgivaren kan dock inte se vilken information som har spärrats. 
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Hur gammal information visas 

Information hämtas för innevarande år och 3 år bakåt i tiden, med undantag för  

• Läkemedel,  

• Provsvar,  

• Uppmärksamhetssignaler och  

• Läkemedelsförteckningen.  

Modul Hur gammal information visas 

Anteckningar Innevarande år + 3 år bakåt i tiden 

Diagnos Innevarande år + 3 år bakåt i tiden 

Funktionstillstånd & ADL Innevarande år + 3 år bakåt i tiden 

Läkemedel Innevarande år + 5 år bakåt i tiden 

Provsvar Innevarande år + 1 år bakåt i tiden 

Remisser Innevarande år + 3 år bakåt i tiden 

Uppmärksamhetssignaler All information, utan gräns bakåt 

Tillväxt Innevarande år + 3 år bakåt i tiden 

Vaccinationer Innevarande år + 3 år bakåt i tiden 

Vårdkontakter Innevarande år + 3 år bakåt i tiden 

Vårdplaner Innevarande år + 3 år bakåt i tiden 

Läkemedelsförteckningen De senaste 15 månaderna 
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1.2 Generell beskrivning av gränssnittet 

Fält som alltid visas 

• Översta navigationslisten (om inloggad användare): 

Inloggningsinformation 

Logga ut-knapp 

 

• Mellersta navigationslisten (om vald patient): 

Symbol för uppmärksamhetssignaler 

Patientens personnummer/nationella reservid och namn, samt kön och ålder 

om känt 

Information om ifall någon information döljs av eventuella journalspärrar  

Knappen Byt patient 

 

• Nedersta navigationslisten (meny): 

Menyvalen (se beskrivning nedan) 

Sökfält för patientens journalinformation (läs mer om Sökfunktionen) 

 
 

• Sidfot: visar applikationens namn (NPÖ) och version. För testmiljö visas även vilken 

miljö (t.ex. test5). 

 

Menyval  

Överst på startsidan finns menyval där användaren kan navigera i applikationen.  

 

• Meny-listen: 

Start 

Journalöversikt 

Läkemedelsförteckningen 

Patient 
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Se respektive sektion nedan för mer information om menyvalen. 

Notera att det inte går att skriva ut eller kopiera innehåll från NPÖ. 
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1.3 Filtrering i NPÖ 

Allmänt om filtrering 

Användarna kan filtrera information i 

NPÖ med följande filterkategorier: 

• Senast uppdaterad –  

det datum när den aktuella 

informationen senast uppda-

terats i bakomliggande jour-

nalsystem 

 

• Vårdgivare –  

vilken vårdgivare som an-

svarar för informationen 

 

• Yrkesroll –  

vilken yrkesroll den vård-

personal som ansvarar för 

informationen har 

 

Filtrering påverkar inte Uppmärksam-

hetssignaler, Diagnosöversikt, Ana-

lysöversikt eller Läkemedelsförteck-

ningen. 
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Markering av filtrering i modulerna 

Filtreringen görs från startsidan och påverkar vilken information som visas i respektive inform-

ationsmängd. När filtrering tillämpas visas i modulerna vilka filter som är aktiva. 
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1.4 Sök-funktioner i NPÖ 

Sök i journaluppgifter 

 

Via sökfältet kan användaren fritextsöka efter information bland patientens journaluppgifter i 

NPÖ. Sökträffar presenteras i en lista där användaren kan navigera vidare till detaljvyn. Träfflis-

tan kan också filtreras för att begränsa sökningen till bara en eller några informationsmängder. 

Sökningen görs i sammanhållen journalföring, men inte i läkemedelsförteckningen. 

 

Observera att sökfunktionen inte tillåter mer än 200 tecken. 
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1.5 Osignerad och ovidimerad information 

Visning av osignerad eller ovidimerad information 

I de moduler som berörs av regelverket för Osignerat och Ovidimerat visas en gul märkning 

per förekomst.  

 

 

Om användaren öppnar detaljvyn visas ytterligare information där. 
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Hantering av respektive modul 

Utöver i modulerna visas även motsvarande information om osignerat eller ovidimerat i tidslin-

jen och kalendern. 

Tabellen nedan visar hur respektive modul berörs av osignerat eller ovidimerat: 

Modul Visar osignerat eller ovidimerat 

Anteckningar Etikett visas: Osignerat 

Gul informationsruta visas i detaljvy 

Diagnos Etikett visas: Osignerat 

Gul informationsruta visas i detaljvy 

Funktionstillstånd & ADL Ingen tillämpning 

Läkemedel Ingen tillämpning 

Provsvar Etikett visas: Ovidimerat 

Gul informationsruta visas i detaljvy 

Tooltip och informationstext per analys 

Remisser Etikett visas: Ovidimerat 

Gul informationsruta visas i detaljvy 

Uppmärksamhetssignaler Ingen tillämpning 

Vaccinationer Ingen tillämpning 

Vårdkontakter Ingen tillämpning 

Vårdplaner Ingen tillämpning 
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2. Inloggningsflöde 

Allmänt om åtkomst till information via NPÖ 

Det finns två olika sätt att nå NPÖ. Användaren kan antingen  

• skriva in adressen (eller följa en länk) till inloggningssidan eller  

• göra ett så kallat uthopp.  

Uthopp innebär att användaren har sökt fram en patient i något annat av sina system (främst 

journalsystem), och får den patienten förvald efter inloggningen i NPÖ.  

För att se information om en patient i NPÖ måste användaren gå igenom följande steg: 

1) Logga in 

2) Söka fram patient 

3) Registrera samtycke 

För att kunna logga in i NPÖ behöver användaren ha ett medarbetaruppdrag med syftet Vård 

och behandling.  

För att nå journal- och läkemedelsinformation måste användaren också välja en patient. Det gör 

användaren antingen  

• i sidan Sök patient eller  

• genom att göra ett uthopp från sitt journalsystem. 

NPÖ gör följande kontroller:   

• Mot folkbokföringen så att det angivna personnumret är giltigt, inte är sekre-

tessmarkerat, inte har skyddad folkbokföring eller hör till en avliden person.  

• Via TGP-lösningen kontrolleras att användaren har en pågående vårdrelation 

med patienten.  

Om kontrollerna lyckas kommer användaren till samtyckessidan. Annars visas ett felmed-

delande. 

Det sista steget innan användaren kan se patientens journal- och läkemedelsinformation är att 

registrera patientens samtycke, eller att göra en så kallad nödöppning.  
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2.1 Välja patient 

Sök patient  

 

Användaren söker fram den patient vars journal- och läkemedelsdata ska visas i NPÖ genom att 

ange patientens personnummer eller nationellt reservid och trycka på Sök.  

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att användaren ska kunna se information om en 

patient i NPÖ: 

• patienten ska finnas i folkbokföringen, 

• patienten ska inte vara sekretessmarkerad, ha skyddad folkbokföring eller vara 

avliden och 

• användaren ska ha en pågående vårdrelation med patienten. 

Om allt går som det ska i den automatiska kontrollen av ovanstående förutsättningar så är nästa 

steg kontroll och eventuell registrering av patientsamtycke.  

Uthopp 

I vissa journalsystem erbjuds möjligheten att göra ett så kallat uthopp, direkt från en patients 

journalinformation. Det innebär att journalsystemet öppnar NPÖ och skickar med den aktuella 

patientens personnummer. I så fall ser användaren inte sidan Sök patient. 
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2.2 Samtycke 

Förutsättningar för samtycke 

För att vårdpersonal ska få ta del av information via NPÖ måste patienten först ge sitt samtycke. 

Undantag från samtycket kan göras i nödsituationer, då patienten är oförmögen att ge sitt sam-

tycke och användaren bedömer att informationen har stor betydelse för patientens vård. 

Informationen i NPÖ kan komma dels från vårdgivares journalsystem (Sammanhållen 

journalföring), dels från E-hälsomyndighetens läkemedelsförteckning. Det är olika behörigheter 

som styr de båda delarna och det är inte alla användare med behörighet till NPÖ som har till-

gång till läkemedelsförteckningen. Även patientsamtycket hanteras separat för sammanhållen 

journalföring respektive läkemedelsförteckningen. 

I nedanstående sida kan användaren registrera patientens samtycke till sammanhållen journalfö-

ring och läkemedelsförteckningen, beroende av behörighet. 

 

Om användaren redan har samtycke registrerat för både sammanhållen journalföring och och 

saknar behörighet till läkemedelsförteckningen, så visas inte denna sida. 

Samtycke till sammanhållen journalföring 

Alla NPÖ-användare har behörighet att se sina patienters sammanhållna journal. När använda-

ren loggat in i NPÖ, och valt en patient som hen inte redan har fullt samtycke för, visas rutan för 

samtycke till sammanhållen journalföring. Dess innehåll har två möjliga tillstånd: 
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1. Samtycke finns redan registrerat för användaren. 

 
 

2. Inget samtycke finns registrerat. Då erbjuds här möjlighet att registrera det.  

 
 

Samtycke till sammanhållen journalföring kan registreras antingen för bara aktuell användare 

eller för all behörig personal på användarens vårdenhet. Användaren får själv välja hur länge 

samtycket ska gälla, enligt sina lokala riktlinjer, beroende på hur länge behovet bedöms finnas.  

Samtycke till läkemedelsförteckningen 

Behörighet till läkemedelsförteckningen bygger på användarens yrkesroll och eventuella för-

skrivningsrätt. När en användare med behörighet till läkemedelsförteckningen loggat in i NPÖ, 

och valt en patient som hen inte redan har fullt samtycke för, visas rutan för samtycke till läke-

medelsförteckningen.  

Samtycke till läkemedelsförteckningen är alltid knutet till den enskilda användaren, och gäller 

enbart vid ett enstaka tillfälle. 

Användaren måste registrera samtycke för att få tillgång till Läkemedelsförteckningen: 

 

Informationslänkar 

På samtyckessidan finns också länkar till kort information kring samtycke, sammanhållen 

journalföring och läkemedelsförteckningen.  
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De öppnar följande informationsdialoger: 
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Det finns även information att läsa om nödöppning. Du finner den länken i rutan för nödöpp-

ning. 
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Den öppnar följande informationsdialog: 

 

Nödöppning 

I nödsituationer, då patienten är oförmögen att ge sitt samtycke och användaren bedömer att in-

formationen har stor betydelse för patientens vård, finns möjligheten att göra undantag från kra-

vet på samtycke och nödöppna patientens journal- och läkemedelsinformation. Det gör använda-

ren genom att klicka på knappen Nödöppning, varvid följande dialog visas: 
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I dialogen listas de vårdgivare som visar information i NPÖ för aktuell patient. Om användaren 

bedömer att det kan finnas relevant information hos någon av de listade vårdgivarna, kan hen få 

tillgång till den genom att klicka på Jag behöver ta del av information från dessa vårdgi-

vare.  

Genom att klicka på Avbryt här kommer användaren tillbaka till samtyckessidan. 

 



 Gränssnittsbeskrivning NPÖ 3.11 
Version: AP 
 

Författare: Rebecka Jansson Senast ändrad 

2021-05-01 

 

 

 

24 

 
 

3. Start 

Om startsidan 

Start (startsidan) öppnas efter inloggning och ger en översikt över innehållet i NPÖ. Från Start 

kan användaren göra nedanstående. 

På vänster sida: 

• Genvägar till journalmoduler 

• Eventuell driftinformation 

• Eventuell enkätundersökning 

 

På höger sida: 

• Vilken information behöver du se? 

• Har du frågor? 

• Vad tycker du?  

Läs mer om respektive del nedan. 
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Genvägar till journalmoduler 

På startsidan finns genvägar till moduler som med ikoner visar tillgängliga informationsområ-

den. Genvägarna fungerar som ett komplement till menyn för att låta användaren navigera direkt 

till respektive område för fördjupning.  

Vilka moduler som visas för användaren kan bero på vilka behörigheter som finns kopplade till 

användarens HSA-id. Har användaren inte behörighet till en viss modul visas den som utgråad 

och går inte att öppna. Läs mer om moduler.  

 

Driftinformation 

Om det finns publicerad driftinformation visas den på startsidan med gul bakgrund. 

 

Enkätundersökningar 

Om det finns publicerade enkätundersökningar visas de på startsidan med blå bakgrund. 

 

En enkät kan bara öppnas en gång per användare. 
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Filter 

Under rubriken Vilken information behöver du se? kan användaren ställa in filter för vilken 

information som ska visas i de olika modulerna. Läs mer om filter.  

Har du frågor? 

Rubriken Har du frågor? expanderas när an-

vändaren klickar på den, och visar då vart an-

vändaren kan vända sig vid behov av teknisk 

support för NPÖ.  

 

 

Vad tycker du? 

Rubriken Vad tycker du? expanderas när an-

vändaren klickar på den, och visar då en e-

postadress för att användaren ska kunna ge 

synpunkter på tjänsten NPÖ. 
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4. Journalöversikt 

Inledning 

Alla informationsmängder från sammanhållen journalföring presenteras i varsin modul. Modu-

lernas innehåll kan variera något, beroende på vilken journalinformation som ingår, men de är 

alla uppbyggda på ett liknande sätt.  

Modulerna sammanställs i Journalöversikt (menyvalet Journalöversikt) där all journalinform-

ation visas i kronologisk ordning, oavsett informationsmängd. Den kan visas i två olika lägen – 

en tidslinje och en kalendervy. Dessa vyer beskrivs i avsnitten som följer i det här kapitlet. 

I det inledande avsnittet beskrivs den generella funktionaliteten för journalmodulerna. Därefter 

följer en mer specifik beskrivning av respektive modul. 

Observera att Läkemedelsförteckningen inte ingår i sammanhållen journalföring, och därför inte 

visas i journalöversikten. 

 

 



 Gränssnittsbeskrivning NPÖ 3.11 
Version: AP 
 

Författare: Rebecka Jansson Senast ändrad 

2021-05-01 

 

 

 

28 

 
 

4.1 Journalöversikt 

Journalöversikten kan visas på två sätt: 

• Som tidslinje (förvalt) 

• Som kalender 
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4.1.1 Tidslinje – Journalöversikt 

Allmänt om Tidslinje-vyn 

I tidslinjen visas de förekomster av informat-

ion som levererats för vald patient av någon 

producent inom sammanhållen journalföring. 

Informationen tidssorteras från dagens datum 

och bakåt. Överst i tidslinjen visas dagens da-

tum.  

Alla informationsmängder visas med unik 

symbol och färg.  

I tidslinjen visas också patientens födelsedag, 

för att användaren lättare ska kunna sätta in-

formationen i tidslinjen i ett tidsperspektiv. 

 

 

 

Detaljvy 

För all information i tidslinjen, kalendern eller respektive modul kan användaren öppna en de-

taljvy genom att klicka på respektive post. 

I detaljvyn visas information som är specifik för vald informationsmängd.  
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Framtida kontakter i tidslinjen 

Om patienten har framtida planerade kontakter (bokningar) visas detta längst upp i tidslinjen 

ovanför markören för dagens datum. För att visa ytterligare information kan länken expanderas. 

  

4.1.2 Kalender – Journalöversikt  

Visa information och navigera i kalendern 

Kalendern öppnas från tidslinjen, genom att användaren klickar på knappen Kalender. 

Kalendern visar samma informationsinnehåll som tidslinjen, fast i kalenderform. Varje dag som 

innehåller en eller flera informationsmängder har en blå markering.  

Användaren kan klicka på en markering för att se mer information. 

 

Dagens datum markeras som en blå fyrkant. Även framtida kontakter visas i kalendern. 

Användaren kan klicka på årtalet för att välja ett specifikt år. Det går också att klicka sig ett år i 

taget, både framåt och bakåt. 
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Användaren kan endast bläddra i kalendern under det tidsintervall som det finns data. Med-

delande visas när det inte finns mer data att visa. 

 

Detaljvy i kalendern 

För att se detaljer i kalendern kan användaren klicka på en dag som har en blå markering. Då 

öppnas en mindre ruta med de händelser som finns registrerade på vald dag. Om flera händelser 

finns för dagen ifråga visas en lista. När användaren klickar på en av händelserna öppnas dess 

detaljvy. 

All information i tidslinjen, utom vårdkontakter, visas också i respektive informationsmängds 

egen modul under menyalternativet Journalöversikt. Vissa informationsmängder kan även pre-

senteras som grafer i diagramform. 
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4.2 Allmänt om journalmodulerna 

Presentation i lista 

 

Varje modul innehåller en listvisning. Listans rader är i de flesta fall uppbyggda enligt följande 

princip:  

• När (datum)  

• Vad (typ)  

• Vem (ansvarig person)  

• Var (vårdenhet)  

Varje kolumn i alla moduler går att sortera i fallande och stigande ordning genom att klicka på 

kolumnrubriken. Aktuell sortering indikeras med en pil. 

Eventuell makulerad information presenteras överstruken. När användaren öppnar ytterligare 

detaljer för en sådan rad står bara att den är makulerad. 

Detaljvy 

I de flesta moduler kan en detaljvy av informationen öppnas. 

Filtrering av informationen 

I alla moduler utom Uppmärksamhetssignaler kan informationen vara filtrerad, se beskrivning 

i avsnittet Filtrering i NPÖ i detta dokument. Användaren kan själv från startsidan ställa in vilka 

filter som ska tillämpas. Om filter har aktiverats visas ovanför tabellen vilka filter som är aktiva.  
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4.3 Anteckningar 

Modulen Anteckningar 

Anteckningar visas i en egen modul som nås via menyvalet Journalöversikt → Anteck-

ningar. Där visas anteckningar från innevarande år och 3 år bakåt i tiden. 

I modulen visas Anteckningar i en lista, som förval sorterad på datum. 

Osignerade anteckningar markeras med Osignerad i listan. Det går att klicka på raden för att se 

mer detaljer om en anteckning, oavsett om den är signerad eller inte.  

 

Ingen uppgift visas om eventuell makulerad anteckning. 

Anteckningar i Journalöversikt  

Informationstypen Anteckningar visas i Journalöversikt, både i tidslinjen och i kalendern. 

 

Anteckningar i detaljvy 

Anteckningar kan visas i en detaljvy, både från listan i modulen och från tidslinjen och kalen-

dern. 
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Typer av Anteckningar 

Följande typer av Anteckningar presenteras i NPÖ: 

• Utredning 

• Åtgärd/Behandling 

• Sammanfattning 

• Samordning 

• Inskrivning 

• Slutanteckning 

• Anteckning utan fysiskt möte 

• Slutenvårdsanteckning 

• Besöksanteckning 

• Epikris 

• Intagningsanteckning 

• Daganteckning 

• Öppenvårdsanteckning 

• Öppenvårdssammanfattning 

• Övrigt dokument  
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4.4 Diagnoser 

Modulen Diagnoser 

Diagnoser visas i en egen modul som nås via menyvalet Journalöversikt → Diagnoser. Där 

visas diagnoser från innevarande år och 3 år bakåt i tiden. 

Användaren kan välja att visa diagnoser kronologiskt eller i en diagnosöversikt. Dessa val besk-

rivs nedan. 

 

Visa kronologiskt 

I modulen visas Diagnoser i en lista, som förval sorterad på datum. 

Osignerade diagnoser markeras med Osignerad i listan. Det går att klicka på raden för att se 

mer detaljer om en diagnos, oavsett om den är signerad eller inte.  

 

Ingen uppgift visas om eventuell makulerad diagnos. 

 

Visa diagnosöversikt 

Användaren kan också välja att visa en översikt av diagnoserna, där varje diagnos som hämtats 

av NPÖ visas en och endast en gång. Om samma diagnosnamn återkommer, visas bara den sen-

aste registreringen. 

Det går inte att klicka på raden för att se mer detaljer i diagnosöversikten. 
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Diagnoser i Journalöversikt 

Diagnoser visas både i tidslinjen och i kalendern. I tidslinjen och i kalendern visas aldrig dia-

gnostext. Diagnostext visas endast när detaljvyn öppnas. 

  

Diagnoser i detaljvy 
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4.5 Funktionstillstånd & ADL 

Modulen Funktionstillstånd & ADL 

I modulen listas de bedömningar av funktionstillstånd och ADL som finns registrerade på pati-

enten. De visas i en gemensam lista, där typen av bedömning anges som antingen Funktions-

tillstånd eller ADL. Där visas bedömningar från innevarande år och 3 år bakåt i tiden. 

Osignerade bedömningar markeras med Osignerad i listan. Det går att klicka på raden för att se 

mer detaljer om en bedömning, oavsett om den är signerad eller inte.  

 

Ingen uppgift visas om eventuell makulerad bedömning. 

Funktionstillstånd & ADL i Journalöversikt 

Informationstypen Funktionstillstånd & ADL visas i Journalöversikt, både i tidslinjen och i 

kalendern. 
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Funktionstillstånd & ADL i detaljvy 

Detaljvyn innehåller olika fält beroende på om bedömningen gäller funktionstillstånd eller 

ADL. 

 

Funktionstillstånd ADL 
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4.6 Läkemedel 

Modulen Läkemedel 

NPÖ visar ordinationer från innevarande år och 5 år bakåt i tiden. De visas förvalt sorterat på 

datum när ordinationen registrerades, men listan visar även behandlingsperiod, med eventuella 

start- och slutdatum.   

 

Listan tillämpar inte markeringen av Osignerat. 

Ingen uppgift visas om eventuell makulerad ordination. 

Läkemedel i Journalöversikt 

Läkemedel (förskrivning och ordination) visas både i tidslinjen och i kalendern. 
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Läkemedel i detaljvy 
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NPÖ visar följande typer av ordinationer:  

• Generika 

• Handelsvara 

• Läkemedelsartikel 

• Läkemedelsprodukt 

• Övrigt läkemedelsval 

 

För läkemedelsprodukter visas även uppgifter enligt nedanstående bild: 

 

Om det som ordinerats är en läkemedelsprodukt, kan användaren klicka på länken Läs mer om 

läkemedlet i FASS från detaljvyn. 

Det är inte alla ordinationer som innehåller uppgifter om dosering och förskrivning. Därför vi-

sas de rubrikerna bara i de fall de skickats med från producenten. Om ordinationen innehåller 

flera olika doseringsuppgifter, visas de efter varandra. 

 



 Gränssnittsbeskrivning NPÖ 3.11 
Version: AP 
 

Författare: Rebecka Jansson Senast ändrad 

2021-05-01 

 

 

 

42 

 
 

4.7 Provsvar 

Modulen Provsvar 

I provsvarsmodulen visas provsvar för klinisk kemi och mikrobiologi från innevarande år och 1 

år bakåt i tiden. De visas med samlingsnamnet Blod-, urin- eller annat provmaterial. Ytterli-

gare uppgifter om de analyser som ingår i ett prov visas i detaljvyn för provsvaret. 

Användaren kan välja att visa provsvar som lista, som graf eller i en analysöversikt. Dessa val 

beskrivs nedan. 

 

Visa som lista 

Som förval visas provsvar i lista. 

 

Ovidimerade provsvar markeras med Ovidimerad i listan. Det går att klicka på raden för att se 

mer detaljer om ett provsvar, oavsett om det är vidimerat eller inte.  

Ingen uppgift visas om eventuella makulerade provsvar. 

 

Visa som graf 

Användaren kan välja att visa en eller flera analyser i graf-vy genom att klicka på knappen Visa 

som graf. Om endast en (1) analys är vald så kan referensintervall visas i grafen om det finns 

(hämtas via tjänstekontraktet) och användaren väljer det. 

I graf-vyn kan grafer för upp till tre olika analystyper visas samtidigt. Provsvar presenteras och 

grupperas utifrån NPU-kod. Om NPU-kod saknas visas analyssvaret som egen förekomst.  
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Längst ner på sidan visas de enskilda analysvärden som ligger till grund för grafen, samman-

ställda i en tabell. 

 

Visa analysöversikt 

Användaren kan också välja att visa en översikt av de analyser som ingår bland provsvaren, där 

varje analys som hämtats av NPÖ visas en och endast en gång. Om samma analys har flera re-

sultat, visas bara det senaste. 

Det går inte att klicka på raden för att se mer detaljer i analysöversikten. 
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Provsvar i Journalöversikt 

Provsvar visas både i tidslinjen och i kalendern. 

   

 

Provsvar i detaljvy 

I detaljvyn kan användaren klicka på den blå graf-symbolen för att se analysen i graf-vyn, för de 

analyser som har numeriska svar.  
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Det finns också en knapp med K-symbol för vissa analyser, som öppnar en kumulativ lista. Den 

visar svar på olika analyser som hör ihop, grupperade utifrån NPU-kod. 

 

 



 Gränssnittsbeskrivning NPÖ 3.11 
Version: AP 
 

Författare: Rebecka Jansson Senast ändrad 

2021-05-01 

 

 

 

46 

 
 

4.8 Remisser 

Modulen Remisser 

I modulen visas Remisser i lista, sorterad på skickat-datum, men tabellen visar även datum för 

när remissen senast uppdaterades. Där visas remisser från innevarande år och 3 år bakåt i tiden. 

Ovidimerade remisser markeras med Ovidimerad i listan. Det går att klicka på raden för att se 

mer detaljer om en remiss, oavsett om den är vidimerad eller inte.  

Ingen uppgift visas om eventuell makulerad remiss. 

 

Remisser i Journalöversikt 

Remisser visas både i tidslinjen och i kalendern. 
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Remisser i detaljvy 

 

Typer av remisser 

Remisser av följande typ visas i NPÖ: 

• Konsultremiss 

• Röntgenremiss 

• Allmänremiss 

 

För besvarad röntgenremiss visas mer specificerad uppgift om t. ex. röntgad kroppsdel. 
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4.9 Tillväxt 

Modulen Tillväxt 

Tillväxtkurvorna baseras på mätdata, vanligtvis från BVC-besök eller skolhälsovården. 

Tillväxtkurvorna består av varsin graf för: 

• Längd 

• Vikt 

• Huvudomfång 

Vikt visas i enheten kg, med det antal decimaler som angivits (7,0 kg visas som 7,0 kg). 

Om flera mätningar gjorts på samma datum, visas den senaste mätningen från det datu-

met. 

Användaren kan klicka på länken Om tillväxtkurvor och hur de fungerar för mer in-

formation. 

Användaren kan välja att zooma in och ut i grafen med hjälp av förstoringsglas-knappar 

och kan också välja Visa 2 år eller Visa 5 år. För huvudomfång visas dock bara data 

för 2 år, eftersom det inte brukar mätas senare än så. 

Notera att det inte går att zooma eller panorera i graferna på små skärmar (mindre än 

768 px). 

 

Mätvärdena visas även i tabellform under graferna. 
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Listan markerar inte om en rad uppfyller kriterierna för Nytt/Osignerat eller 

Nytt/Ovidimerat. 

Makulerad information märks inte upp med överstrykning. 

Tillväxt i Journalöversikt 

Informationstypen Anteckningar visas i Journalöversikt, både i tidslinjen och i kalen-

dern. 

 

Tillväxt i detaljvy 

Från tidslinjen och kalendern kan användaren klicka på posten för att visa detaljvyn. 

I detaljvyn kan användaren klicka på länken Gå till graf över alla mätningar för att 

öppna modulen Tillväxt. 
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4.10 Uppmärksamhetssignaler 

Modulen Uppmärksamhetssignaler 

Modulen Uppmärksamhetssignaler nås via menyalternativet Journalöversikt → Uppmärk-

samhetssignaler, från genvägen Uppmärksamhetssignaler på startsidan eller från symbolen 

för uppmärksamhetssignaler längst till vänster på den mellersta navigationsraden (före patien-

tens personnummer och namn). I modulen listas de uppmärksamhetssignaler som finns registre-

rade på patienten utan någon bakre tidsgräns.  

Osignerade uppmärksamhetssignaler markeras med Osignerad i listan. Det går att klicka på ra-

den för att se mer detaljer om en uppmärksamhetssignal, oavsett om den är signerad eller inte.  

 

Ingen uppgift visas om eventuell makulerad uppmärksamhetssignal. 

Informationen i modulen Uppmärksamhetssignaler påverkas inte av filtrering från startsidan. 

Uppmärksamhetssignaler i Journalöversikt 

I tidslinjen visas informationen med rubrik Uppmärksamhetssignal.  

I tidslinjen och kalendern visas inte direkt vilken typ av uppmärksamhetssignal det är, utan an-

vändaren behöver öppna posten som detaljvy för att se mer information. 
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Uppmärksamhetsignaler i detaljvy 

   

Typer av uppmärksamhetssignaler 

Uppmärksamhetssignaler finns av följande typ: 

• Smitta  

• Överkänslighet 

• Läkemedelsöverkänslighet  

• Avsteg från vårdrutin 

• Behandling 

• Sjukdom 

• Övrigt 

Ikoner för uppmärksamhetssignaler 

I NPÖ visas en ikon som signalerar vilka uppmärksamhetssignaler som finns registrerade på pa-

tienten. Ikonen visas bredvid patientens personnummer och namn. 

 

 

 



 Gränssnittsbeskrivning NPÖ 3.11 
Version: AP 
 

Författare: Rebecka Jansson Senast ändrad 

2021-05-01 

 

 

 

52 

 
 

Tabellen nedan beskriver hur ikonen ska uttydas. 

Ikon Beskrivning 

 

Ingen eller alla är inaktuella. 

 

Överkänslighet  

Allvarlighetsgrad: besvärande 

 

Överkänslighet  

Allvarlighetsgrad: skadlig 

 

Överkänslighet  

Allvarlighetsgrad: livshotande 

 

Allvarlig sjukdom och/eller allvarlig behandling 

 

Vårdbegränsning 

 

Smitta 

 

Ej strukturanpassad 

(ostrukturerad information) 
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4.11 Vaccinationer 

Modulen Vaccinationer 

I modulen listas de vaccinationer som finns registrerade på patienten under innevarande år och 3 

år bakåt i tiden.  

Makulerad information visas med överstrykning. 

 

Vaccinationer i Journalöversikt 

Vaccinationer visas både i tidslinjen och i kalendern. 
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Vaccinationer i detaljvy 

I detaljvyn kan användaren klicka på länken Läs mer om ditt läkemedel i FASS för mer in-

formation. 
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4.12 Vårdkontakter 

Inledning 

Vårdkontakter visas inte som egen modul, utan bara i Journalöversikt. Där visas vårdkontakter 

från innevarande år och 3 år bakåt i tiden, och även eventuella vårdkontakter framåt i tiden, 

såsom bokade besök. 

Vårdkontakter tillämpar inte markeringen av Osignerat.  

Makulerad information visas med överstrykning. 

Vårdkontakter i Journalöversikt 

Informationstypen Vårdkontakt visas i Journalöversikt, både i tidslinjen och i kalendern. 

Tidslinjen kan även visa vårdkontakter framåt i tiden, såsom bokade besök. 

   

Vårdkontakter i detaljvy 

 

Typer av vårdkontakter 

Följande typer av Vårdkontakter presenteras i NPÖ: 

• Besök 

• Telefonkontakt 

• Vårdtillfälle 

• Dagsjukvård 

• Mottagningsbesök 
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• Hembesök 

• Hemsjukvårdsbesök 

• Distanskontakt via videolänk 

• Annan 
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4.13 Vårdplaner 

Modulen Vårdplaner 

I modulen listas de vårdplaner som finns registrerade på patienten från innevarande år och 3 år 

bakåt i tiden. 

Osignerade vårdplaner markeras med Osignerad i listan. Det går att klicka på raden för att se 

mer detaljer om en vårdplan, oavsett om den är signerad eller inte.  

Makulerad information visas med överstrykning. 

 

Vårdplaner i Journalöversikt 

Informationstypen Vårdplaner visas i Journalöversikt, både i tidslinjen och i kalendern. 
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Vårdplaner i detaljvy 

 

Typer av bilagor 

De mediatyper Journalen hanterar är: 

text/html 

image/png 

image/jpeg 

image/tiff 

application/pdf 

 

Dessa renderas så här: 
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MediaType=application/pdf: 

 

 

MediaType=text/html 
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mediaType=text/plain 

 

 

 

mediaType=image/png/tiff/jpeg 

 

Typer av vårdplaner 

Följande typer av Vårdplaner presenteras i NPÖ: 

• Samordnad individuell 

• Samordnad LPT/LRV  

• Samordnad utskrivning  

• Vårdplan  

• Habiliteringsplan  

• Rehabiliteringsplan 

• Genomförandeplan  
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• Standardiserad vårdplan  
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5. Läkemedelsförteckningen 

Allmänt om Läkemedelsförteckningen 

I Läkemedelsförteckningen visas uppgifter om de receptförskrivna läkemedel som patienten 

hämtat ut på apotek de senaste 15 månaderna. Uppgifterna hämtas från E-hälsomyndigheten och 

förutsätter separat behörighet och samtycke (se Samtycke). 

Läkemedelsförteckningen ingår inte i patientens sammanhållna journal, och visas därför inte i 

journalöversikten. Den påverkas inte heller av filtreringen från startsidan, utan visas alltid i sin 

helhet. 

Läkemedelsförteckningen i lista 

Listan för läkemedelsförteckningen visar  

• När (Expeditionsdatum) 

• Vad (Läkemedel, mängd och styrka) 

• Vem (förskrivare) 

• Var (förskrivarens Vårdenhet) 
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Läkemedelsförteckningen i detaljvy 

Användaren kan klicka på en rad i listan för att se ytterligare detaljer om expeditionen. 
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Spärrade läkemedel 

Sedan introduktionen av lag om nationella läkemedelslistan (LNLL) 2021-05-01 kan en patients 

läkemedelsförteckning innehålla spärrar i olika syften. 

Om patienten har spärrade läkemedel visas texten ”Invånaren har valt att spärra läkemedelsin-

formation”. Dessa spärrade läkemedel visas inte upp i listan vid engångssamtycke. 

 

Spärrad information visas enbart då Läkemedelsförteckningen öppnas med hjälp av nödöpp-

ning, vilket enbart får ske vid en nödsituation. 

Maximalt antal läsningar 

Det finns ett tak för hur många gånger per dygn som en användare får hämta läkemedelsförteck-

ningen, oavsett om det är samma patient eller flera olika. När det är uppnått visas ett med-

delande om att användaren måste vänta 24 h för att åter kunna ta del av läkemedelsförteck-

ningen.  

När antalet hämtningar närmar sig taket visas ett varningsmeddelande om det. 
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6. Patient 

Kontaktuppgifter 

Patientens personnummer eller nationellt reservid, adress samt för-, mellan- och efternamn vi-

sas. Personuppgifterna hämtas från folkbokföringen. 

 

 


