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Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren 
 

Angående journaldokumentation 

 

Bakgrund 

Barnhälsovårdsjournalen är ett viktigt dokument för att tillse att förskolebarnen får en adekvat hälsovård. 
Det är därför ytterst angeläget att all dokumentation sker så noggrant som möjligt. Det har med anledning 
av en avvikelserapport inkommit frågor till enheten om hur synprövningen vid 4 år skall dokumenteras. Vi 
vill därför påminna om hur detta skall göras, och samtidigt informera om principen för dokumentation i 
barnhälsovårdsjournalen. 

Rutiner vid synprövning 

Synprövning vid 4 år görs med HVOT-metoden (se Rikshandboken, där metoden finns beskriven). Barnet 
skall då ha en visus ≥ 0,8 på båda ögonen. Om så är fallet, dokumenteras detta under ”Uppföljning av 
utveckling” på sidan 4 i journalen genom att skriva nollor i rutorna för hö och vä öga. I löpande text skall 
noteras att metoden är HVOT, och gärna även uppnådd visus. Vid alla andra utfall skall man sätta kryss i 
tillämplig ruta på sidan 4. Dessutom skall det noteras med R (remiss) eller U (uppföljning) i sista kolumnen 
vilken åtgärd avvikelsen lett till. Även i detta fall skall metod (HVOT) noteras i löpande text. Visus måste 
anges, liksom detaljer rörande remiss eller uppföljning. 

Generellt om dokumentation 

Om anamnes och status inte ger anledning att misstänka något avvikande hos barnet, räcker det med att 
markera i ruta enligt instruktionerna som finns tryckta i journalen. Vid avvikelser skall man, vilket även 
anges i journalen, beskriva dessa i löpande text. 

Det är viktigt att vi vid journaldokumentation har i åtanke att våra bedömningar skall vara tillgängliga och 
tydliga för alla andra som kan komma i kontakt med barnet i fortsättningen. 



 

Sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka den 12 juni 2012 

 
barnhälsovårdsöverläkare 

 

● Vid normalfynd räcker det att markera tillämplig ruta i journalen. 

● Avvikelser skall markeras i ruta och beskrivas noggrant i löpande text. 


