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Logguppföljning NPÖ och 

Stöd och behandling i säkerhetstjänster

Framtagen av: Förvaltningsgrupp invånar- och vårdtjänster 2021-10-21
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Loggkontroller

Ineras säkerhetstjänst ska användas för logguppföljning i 
NPÖ och Stöd och Behandling. 

Loggtjänsten loggar allt som krävs enligt 
patientdatalagen.

Tjänsten kräver ett medarbetaruppdrag.
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Loggning NPÖ 

Inloggning

För att nå Säkerhetstjänsten och därmed kunna beställa loggrapporter, så anropas tjänsten 1Sjunet. 

https://sakerhetstjanst.sjunet.org/

(1Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är anpassat för de höga krav på tillgänglighet, 
stabilitet och överföringshastighet som ställs inom vård och omsorg. Sjunet har en garanterad tillgänglighet 
och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information.)

https://sakerhetstjanst.sjunet.org/
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Loggning NPÖ

Inloggning

• Välj ”SITHS-certifikat” i den bild som kommer fram. Därefter legitimering OK, och i nästa steg anges 
lösenord.

• Har man fler medarbetaruppdrag knutna till sig, kommer en bild upp där man måste välja vilket 
medarbetaruppdrag som gäller. Välj aktuellt medarbetaruppdrag (behörighet) genom att klicka på rätt 
rad. 
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Loggning NPÖ 

Manual för att genomföra loggkontroller i NPÖ finns på Vårdgivare Skåne och Inera.

Behörighet till att beställa loggrapporter i NPÖ styrs via Skånekatalogen

– Medarbetaruppdrag ”Admin” 

– Individuell egenskap för IT-tjänster – ”BIF;Loggadministratör” på personposten

Admin beställs av Administratör inom verksamhetsområdet se Tilldela uppdrag i Skånekatalogen.

”BIF;Loggadministratör” beställs av Verksamhetschef till den vårdpersonal som skall ta ut loggrapport.

Beställning skickas till Carina.Ekenstrom@skane.se

mailto:Carina.Ekenstrom@skane.se
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Loggrapporter

Det finns 3 typer av loggrapporter (Patient- , Personal- och Vårdgivarperspektivet) 

Den som handlägger loggkontroll ska rapportera resultatet löpande till verksamhetschef/ motsvarande chef eller 
utsedd person. 

• Patient

Åtgärder avseende viss patient inom viss tidsperiod (inom egen vårdgivare)

• Patient, vårdenhet

Åtgärder avseende viss patient utifrån angiven vårdenhet inom viss tidsperiod (inom egen vårdgivare)

• Personal

Åtgärder som viss personal har vidtagit inom viss tidsperiod (inom egen vårdgivare)

• Personal/Vårdenhet

Åtgärder som viss personal har vidtagit inom en vårdenhet inom viss tidsperiod (inom egen vårdgivare)

Loggrapporten visar vilka åtgärder som vidtagits under viss tidsperiod inom inloggad medarbetares 
vårdgivare. 
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Startsidan
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Loggrapport - personal
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Loggrapporter - patient
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Gör val/fyll i parametrar

För stöd och behandling, 
välj system: 
Behandlingsplattformen

Tänk på att inte spara ner 
dokumentet lokalt på 
datorn!
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Pågående/klara rapporter
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Resultat
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Loggrapporter
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Loggrapporter
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Loggkontroll
Stöd och behandling
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Ta ut loggrapport från Stöd och behandling: 
”Behandlingsplattformen”  

• Logga in på samma sätt som med NPÖ

• Följ bild 2-7 

• Bild 8, där byter du system till ”Behandlingsplattformen” istället för NPÖ

• Följ resterande bilder och gör på samma sätt som för NPÖ
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Loggrapport SoB

• Det är samma Loggtjänst och behörighet för Stöd 
och Behandling som för NPÖ.

• Loggrapportens innehåll bestäms av filtrering t e x 
på system som ”Behandlingsplattformen” i 
säkerhetstjänsten.

• Stöd och Behandling benämns 
”Behandlingsplattformen”
i Loggtjänsten.
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Gör val/fyll i parametrar

• För stöd och behandling, 
välj system:  
Behandlingsplattformen
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Länkar till manualer och instruktioner

Region Skåne 

Instruktion – Loggkontroll – granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontrol – förutsättningar i IT-stöden

Inera Loggkontroller

Instruktionsfilm Loggrapporter från Nationell patientöversikt, NPÖ

Följa upp PDL-loggning via Ineras Loggtjänst Stöd och behandling 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/journalhantering-och-registrering/informationssakerhet/logg-och-loggranskning---fillistning/loggkontroll-granskning-av-atkomst-till-patientuppgifter.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/journalhantering-och-registrering/informationssakerhet/logg-och-loggranskning---fillistning/loggkontroll-forutsattningar-it-stoden.pdf
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/446431616/Sp+rr+logg+och+samtycke#Loggrapporter-fr%C3%A5n-NP%C3%96
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3062403/Checklistor+och+lathundar?preview=/3062403/29229099/Lathund%20logguppf%C3%B6ljning.pdf

