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1. Sammanfattande beskrivning av byte av BVC inom och utanför Region Halland, 

utskrivning till Elevhälsans Medicinska Insats samt utskrift av journal. 

 

 BVC-byte inom Region Halland 

När barn med pappersjournal byter till annan BVC inom Region Halland fortsätter 

journalföringen tills vidare i påbörjad pappersjournal. 

När barn med PMO-BHVjournal byter BVC inom Region Halland överförs/flyttas barnets 

BVC-tillhörighet till den nya BVC, som fortsätter att journalföra i påbörjat BHV-ärende i 

samma digitala journal. Se vidare BVC-byte inom Region Halland 

 

 Inflyttande BHV-barn 

När barn med pappersjournal från annat landsting/region flyttar till Region Halland skrivs 

barnet in i PMO enligt instruktioner i PMO- Inskrivningsmanual. Barnets tidigare 

pappersjournal förvaras på BVC enligt dokumenthanteringsplan. 

När barn med PMO-BHVjournal från annat landsting/region flyttar till Region Halland 

översänder utflyttande BVC en digital kopia på barnets PMO- BHVjournal. Mottagande BVC i 

Region Halland importerar journalen, skriver in barnet på aktuellt BVC, knyter barnet till 

Region Hallands ärendemall för Barnhälsovård och fortsätter att journalföra i samma digitala 

journal. Import av PMO-journal 

 

 BVC-flytt ut ur Region Halland 

Vid byte till BVC som journalför i PMO utanför Region Halland exporteras en digital kopia 

av barnets PMO-BHVjournal till aktuell mottagande BVC, som knyter barnet till den 

ärendemall som är aktuell för det landstinget/regionen och fortsätter journalföra i samma 

digitala journal. Den ursprungliga journalen finns kvar i Region Hallands databas för PMO 

och ingen papperskopia behöver sparas på BVC-enheten. Överföring/Export/Utskrift av 

BVC-journal 

Vid byte till BVC utanför Region Halland som INTE kan ta emot en digital PMO-journal 

skapas vid utskrivningsförfarandet i PMO i stället en journalkopia i pappersformat, sorterad i 

modulform, som skickas med post till aktuellt BVC enligt ordinarie rutiner. 

Överföring/Export/Utskrift av BVC-journal 
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 Överföring av BHV-journal till Elevhälsans Medicinska Insats 

Överföring till Elevhälsans Medicinska Insats, EMI,  som journalför i PMO, går i princip till 

på samma sätt som vid överföring till BVC utanför Region Halland. Antingen överföres kopia 

av BVC-journalen digitalt via export eller så skrives BVC-journalen ut, sorterad i modulform, i 

pappersform och skickas med post. Vid utskrivning till EMI avslutas barnets BHV-ärende och 

barnet skrivs ut från Barnhälsovården och BVC. Aktuell EMI-enhet skriver in barnet och 

påbörjar elevhälsovårdsjournal i PMO. Den ursprungliga BVC-journalen finns kvar i Region 

Hallands databas för PMO. Överföring/Export/Utskrift av BVC-journal 

 

 Utskrift av journalkopia 

Utskrift av journalkopia, t.ex. till försäkringsbolag, genomförs som vid byte till BVC/EMI som 

inte kan ta emot en digital PMO-journal, då istället en papperskopia skapas. I detta fall 

avslutas INTE BVC-tillhörigheten. Överföring/Export/Utskrift av BVC-journal  

 

Vid osäkerhet kring vilket förfaringssätt som ska användas för ditt ärende tag kontakt med 

objektspecialist. 

 

2. BVC-byte inom Region Halland 

Flytt av BHV-journal till annat BVC inom Region Halland görs via ”Mitt arbete” (Ej från 

barnets journal) 

 Klicka på fliken ”BVC” ovanför arbetsytan i ”Mitt arbete”. 

 Markera raden för aktuellt barn (Finns möjlighet att sortera på BVC, ansvarig och 

ev. födelsedatum i högerlisten. Klicka ”Uppdatera” för att få mindre urval.) 

 Välj FLYTTA i listen 
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Flyttguide BVC öppnas. 

 

 Fyll i uppgifterna i flyttguiden.  

 Röda fält måste fyllas i. Behåll markeringen i ”Flytta BHV-ärenden”.  

 Text i Blå fält syns som en kommentar i BVC-listan på nytt BVC. (Fördel) 

 Text i Grön fält syns som kommentar i BVC-listan på avslutande BVC.(Fördel) 

 Test i Orange fält följer med i internpostmeddelandet till mottagande BHV-
sjuksköterska. (Möjlighet till att lämna specificerad information) 

 Klicka ”Flytta barn” 

 

 

Ett internpostmeddelande skapas till ansvarig med information om den ändrade BVC-
tillhörigheten. 

 

 

 

 

 

Mottagande BHV-sjuksköterska besvarar internmeddelandet i PMO för att verifiera att 

BVC-bytet noterats och att mottagande BVC övertagit ansvaret för barnets 

barnhälsovård. 

BHV-sjuksköterska som överför BVC-tillhörigheten är observant på att svarsmeddelande 

erhålls! 
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Efter BVC-flytt i PMO ser BVC-listan ut så här på det BVC som journalen flyttades ifrån. 

 

 

 

Barnets journal har lagts till på BVC-listan på det BVC som journalen flyttades till.  

OBS BVC-flytt sker även om interpostmeddelandet inte noterats! 

 

 

 

 

Mottagande BVC; barnet är redan inskriven i barnhälsovården och har ett pågående 

barnhälsovårdsärende. Således göres ingen inskrivning enligt arbetsflöde utan journalföringen 

fortsätter i  pågående BHV-ärende. Ev. finns behov av att knyta barnet till ”rätt” BHV-sjuksköterska.  
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3. Import av PMO-journal 

Elektronisk överföring av PMO-journal som skapats utanför Region Halland Barnhälsovård 

aviseras i Enhetens Inkorg i ”Mitt arbete”. (Frånse att bilderna i denna manual visar två 

enheter inom Region Halland. I verkligheten kommer journalen från annat landsting/region.) 

 Dubbelklicka på Enhetens Inkorg 

 

 

 

I aviseringen står varifrån journalen skickats och till vem.  

Samtliga på enheten kan dock läsa in journalen och knyta den till BVC och ansvarig BVC-

sjuksköterska. 

 Välj Visa för mer information 

 

 

 

 



 
Gäller för: Region Halland 

 
 
 

 

 
 

Manual: PMO-  Import, BVC-byte, överföring/export och utskrift.  Sida 6 

Fastställd av: Objektledare, Publicerad: 190527 

Huvudförfattare: Wallin Annika RGS VS IT VÅRD  

Visa-vyn innehåller mer information kring avsändare och mottagare. 

 Välj Åtgärda/Läs in 

 

 

 Välj Läs in. (Välj ”Läs in” även om barnets uppgifter inte står i det högra fältet) 

 

 

Journalen är nu inläst. Fortsätt vidare i manualen. 
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 Klicka på barnets namn för att öppna Barndata (om inte barnets uppgifter finns i 

fältet nedan söker du på barnets personnummer eller namn och öppnar journalen på 

sedvanligt sätt) 

 

 

 Klicka på Barnhälsovård för att skriva in barnet på BVC.  

Att knyta barnet till BVC direkt när journalen löses in är viktigt för att inte barnets 

journal ska hänga fritt i systemet och riskera att aldrig knytas till BVC, och därmed 

inte synas. 
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 Välj NY 

 Markera BVC 

 

 

 Välj BVC och BVC-ansvarig 

 Skriv en kommentar från vilket BVC flytt skett (så syns detta sedan i 

kommentarsfältet på enhetens BVC-lista) 

 Spara 
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Ny BVC står nu i listan, följt av föregående BVC. Barnet står nu även med på enhetens 

BVClista.  

 

 

 

För att knyta barnen till BHV-ärendet gå vidare i manualen. Det går inte att knyta ett barn till 

ett BHV-ärende från ”Barnadministration” utan hela journalen måste vara tillgänglig. 

 

 Stäng journalen/Barndata-fliken. (Detta görs för att i nästa steg kunna öppna hela journalen 

och gå vidare och knyta barnet till BHV-ärende) 
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 Öppna samma journal igen genom att klicka på förstoringsglaset och markera aktuell journal 

 

 

 

 Dubbelklicka på ”Ärende” på den Sociala översikten 
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 Välj NY för att knyta barnet till ett BHV-ärende.  

(Det avslutade ärendet går att läsa i samma vy) 

 

 

 

 Klicka på Mallar 

 

 Markera Ärendemallen.  

 Välj OK 
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 Välj SPARA 

 

 

Expandera ”Aktiv”, med +tecknet framför, och se att nu har barnet ett aktivt BHV-ärende. 

 

Klart. Bra jobbat  
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4. Överföring/Export/Utskrift av BVC-journal  

 

I detta avsnitt beskrivs hur BHVjournal överförs till BVC utanför Region Halland, eller till 

Elevhälsans Medicinsk Insats, antingen via elektronisk överföring eller via pappersutskrift. 

För att kunna skicka journalen elektroniskt till mottagaren krävs att mottagande BVC 
journalför i PMO, har aktiverat export/importfunktion med elektronisk adress samt att 
adressen är upplagd i Region Hallands PMO-adressbok. Denna adressbok kommer att 
byggas upp succesivt. 

Lägg ett ärende till Objektspecialist om en adress till ett BVC, utanför Region Halland, 
som journalför i PMO önskas bli tillagd i PMO:s adressbok. 

Journal kan exporteras antingen från öppen journal eller från BVCfliken i ”Mitt Arbete”. I 

denna manual förevisas export från barnets journal. 

Exporterade/utskrivna journaler och vart de skickades kan utläsas i enhetens utkorg, 

samt i loggen för den specifika journalen. 

Klicka på BVC på barnets Sociala översikt 
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 Markera raden för aktuellt BVC 

 Välj Exportera journal i listen 

 

 

 Nu öppnas guiden ”Exportera journal”. 

1. Alternativ 1 vid elektronisk export 

Välj mottagare av den exporterade journalen, i adressboken som öppnar sig. 

Hittar du inte adressen? Se inledande text under punkt 4. 

 

2. Alternativ 2  

 Då mottagaren inte kan  importera PMO-journal elektroniskt.  

Skriv in Namn på BVC/skola samt Ort manuellt 

Guiden kommer att ange att journalen inte kan exporteras, utan endast skrivas ut.  

 

Oavsett alternativ 1 eller 2 välj ”Nästa” när journalen är adresserad 
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Välj moduler som ska exporteras. 

 Markera i rutan att samtliga moduler ska inkluderas vid export/utskrift 

 Välj Nästa 

 

 

 

 Markera att du erhållit samtycke för export/flytt av BVC-journal 

 Om barnets ska byta BVC ska  ”Avsluta BVC” vara markerad. Om du endast vill 

skriva ut en kopia av journalen – ta bort markeringen för ”Avsluta BVC”. 

 Klicka på ”Skicka” alternativt ”Skriv ut” 
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Väljs ”Skicka” är journalen nu digitalt exporterad. 

 

 

 

Om elektronisk adress saknas skrivs istället  journalen ut i samband med byte till 

annat BVC utanför Region Halland eller Elevhälsans Medicinska Insats 

Om du (eller PMO) väljer att skriva ut journalen istället för att skicka den elektroniskt, 
kommer du även att få definiera skrivarinställningar.  

 

Markera vad som ska inkluderas i utskriften. 

 Markera Dokumentbilagor 

 Markera Vaccinationer 

 Markera Inkludera Tillväxtkurva 

 Markera Inkludera kontaktadress (om detta är möjligt) 

 Markera Anpassa till pappersstorlek 

 Markera Per modul 

 Väl OK 
 
 

 

Vy för förhandsgranskning öppnas.  
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DET ÄR I DENNA VY DU VÄLJER ATT SKRIVA UT JOURNALEN.  

Stäng inte vyn förrän du klickat på skrivarikonen som dyker upp i  dokumentet och 
begärt utskrift.  

Välj Close när du skrivit ut. 

 

 

 

Barnet är nu utskrivet från BVC 

 

 

 Klart  


