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Angående integrering av VAS och pappersjournalen för barnhälsovård 
 
 

Bakgrund 
2010 har nästan hela Halland, undantaget privata vårdgivare, infört VAS som en gemensam journal. 
Någon elektronisk BHV- journal kommer dock inte att finnas under de närmaste åren, och det är därför 
angeläget att vår gamla pappersjournal existerar sida vid sida med den elektroniska. När alla andra enheter 
lämnar pappersjournalen, och BVC samtidigt måste hålla ihop sin journal, så att inte data går förlorade vid 
förflyttning, antingen mellan barnavårdscentraler eller till skolhälsovården, kommer det sannolikt att 
krävas kompromisser från båda sidor. 
 
De problem som just nu kan identifieras är två, nämligen tillväxtkurvan och hantering av remisser. 

Tillväxtkurvan 
En elektronisk tillväxtkurva underlättar mycket, för både BVC, barnmottagningar och sjukhuskliniker. En 
elektronisk tillväxtkurva finns i VAS. Just nu finns det ett starkt intresse från VAS-klinikerna att slippa 
hantera papperskopior av tillväxtkurvor. Samtidigt måste BVC ha en sammanhängande journal som kan 
skickas i sin helhet till andra instanser. 
 
Lösning: 
 

1. Från och med den 1 maj 2010 skall alla barn som skrivs in på BVC i Halland ha en elektronisk 
tillväxtkurva som ersätter papperskurvan. Denna måste då skrivas ut vid överföring av journalen 
till barnavårdscentraler utanför Halland eller till skolor. 

2. För att detta skall fungera, måste alla BVC-rum utrustas med dator, och de BVC-sjuksköterskor 
som är mobila utrustas med dator med VPN-anslutning till LtHalland. Alla sjuksköterskor som 
arbetar på BVC skall ha utbildning i VAS, och i denna skall ingå utbildning om hur tillväxtkurvan 
fylls i. 

 



 

Remisshantering 
För närvarande har VAS en elektronisk remisshantering medan BVC hanterar vanliga pappersremisser. 
Under övergångsperioden måste dessa samordnas, vilket kommer att innebära vissa rutinskärpningar på 
båda sidor. Det gäller även här att BVC-journalen måste vara fullständig för att kunna överföras enligt 
ovan. Remisser och remissvar kan skrivas i VAS och skrivas ut, men journalanteckningar från andra 
kliniker kan inte skrivas ut av annan än aktuell klinik. Vi har bedömt det så att det är bättre att remissvaret 
är fullständigt i VAS, än att man skickar papperskopior.  
 
Lösning: 
 

1. Alla remisser skrivs i VAS. Även här måste alltså datorer finnas tillgängliga i all BVC-verksamhet.  
2. Tillväxtkurva skall bifogas remisser från BVC. De remisser som sänds till barnmottagning eller 

barnklinik skall alltid åtföljas av en sådan. 
a. Har barnet VAS-kurva behövs ingen särskild åtgärd. 
b. Om barnet har papperskurva kan denna sändas till remissinstansen via vanlig post, och 

påpekande göras i remissen att kopia är avsänd. 
c. Om frågeställningen gäller sjukdom som kan påverka tillväxten är det lämpligt att först föra 

in tillväxtdata i VAS. I dessa fall markeras i pappersjournalens kurva (lämpligen med rött) 
att VAS-kurva finns. 

3. Remissen skrivs därefter ut på papper och sätts in i pappersjournalen. 
4. Den som besvarar en remiss, skall alltid tillse att alla väsentliga upplysningar som kan påverka 

barnets fortsatta omhändertagande skall finnas i remissvaret. Någon hänvisning till 
journalanteckning får inte ske! Under en kort övergångstid får avvikelser från detta lösas genom 
att: 

a. Inremitterande läser (med föräldrars tillåtelse) den aktuella klinikens journal, och 
kompletterar med anteckning i BVC-journalen. 

b. Inremitterande kan också (som alltid) begära kompletterande utlåtande från 
remissmottagaren. 

5. När remissvar inkommit till BVC, skrivs remissen ut och läggs i journalen. Bevakning av inkorg 
göres av BVC-sjuksköterska (eller sekreterare, beroende på lokal rutin), och läkaren får remissvaret 
i sin signeringskorg.  

 
 
 

Sammanfattning 

● Tillväxtdokumentation och remisshantering sker i fortsättningen i VAS. 

● Både skickade och besvarade remisser skrivs ut och läggs i BHV-journalen. 

● Information får inte kvarstanna i VAS när journalen överförs till skolhälsovården! 
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barnhälsovårdsöverläkare 
 


