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Ärendeflöde 
Ärendeflödet Hembesök, enligt besök för barnhälsovårdsprogrammet, visar aktuella moduler och 

checklistor där journalföring ska ske. Du kan se att du följer ett ärendeflöde genom tecknen *˄ 

framför aktuell flik i ovanlisten. 

  

 

 

 

 

1. Klicka på förstoringsglaset på startsidan. Sök upp aktuellt barn genom att ange 

personnummer eller klicka på barn i listan. Klicka på OK 
 

 

 

 

 

Bra att känna till: Det går bara ett att köra ett ärendeflöde EN gång!  

Men ett ärendeflöde som inte är klar markerat kan startas om. Ärendet fortsätter då från det 

avsnitt som inte är klar markerat.   
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2. Välj inloggad användare och datum. Klicka OK 

 
 

3. Klicka på fliken Social översikt och klicka på Ärende 

 
 

  

Bra att känna till: Försök inte backa medan ärendeflöden pågår, det går inte. Däremot 

går det att göra ändringar/tillägg när ärendeflödet är klart, genom att klicka på specifik 

modul/checklista i Löpande Journal, öppna modulen/checklistan och göra de 

tillägg/ändringar som önskas.  
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4. Första hembesöket – nyfödd. 
Finns inget ärende Barnhälsovård skapat får detta först skapas. Klicka på NY 

 

Välj Ärendetyp: Barnhälsovård.  Klicka på fliken Mallar och välj mall Åldersrelaterat program 

BHV. Klicka på OK. Klicka sedan på Spara 
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5. Öppna upp Aktiv genom att klicka på +. Klicka sedan på + framför Barnhälsovård för 

att öppna lista med olika checklistor 

 

 

 

6. Klicka på + framför Första hembesök, nyfödd för att öppna checklistorna 

 

 

7. Markera raden Första hembesök, nyfödd. Klicka sedan på Kör 

 

 

8. Startsida Barndata 
Klicka på Ändra för att ändra eller lägga till uppgifter under de olika flikarna t.ex. 

vårdnadshavares telefonnummer, ev. tolkbehov, ev. syskon mm. Klicka på Spara för att spara 

eventuella ändringar/kompletteringar. Klicka sedan på Stäng. 
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9. Registrera Vårdkontakt 
Vid varje dokumentationstillfälle registreras ”Vårdkontakt”.  

• Markera Hembesök. 

• Ange Attribut, dvs vilka som medverkande under hembesöket. Om tolk deltar vid besöket 

ska kryss markeras i Annan och kommentar ska skrivas om det är telefontolk eller platstolk. 

• Välj ev. filial om du arbetar på en filial. 

• Klicka Signera. 

 

 

 

10. Checklista Familjesituation 
I denna checklista dokumenteras familjesituation, barn i ordningen och var barnet bor.  

• Ange värde från rullister eller manuellt med siffror.  

• Skriv kommentar vid behov.  

Se till att modern står överst, dvs som vårdnadshavare 1, innan du lägger till nya 

anhöriguppgifter. I samkönade familjer tolkas den förälder som registrerades först vid 

inskrivningen som vårdnadshavare 1. För att justera ordningsföljden för anhöriga i PMO- 

följ instruktioner i Inskrivningsmanualen. 
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• Signera. 

 

 

 

11. Registrera Nutrition 
I modulen ”Nutrition” dokumenteras barnets nutrition och härifrån hämtas amningsstatistiken. 

 

Markera samtliga näringskällor från födelsen till dagens datum. Klicka på Signera om inga fler 

registreringar ska göras eller om D-vitamin inte ska anges. 

Bra att känna till: På många sidor kan du se små dubbelpilar i hörnen, det betyder att det finns 

något som ligger dolt, t.ex. en urvalspanel eller en hjälptext. Tryck på dubbelpilen för att se det 

dolda och markera häftstiftet för att ”fästa fast” det som var dolt. 
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Klicka på Ny om du vill göra fler registreringar, välj från listan. Klicka på Nutrition om du vill 

lägga till D-vitamin. 

 

Markera D-vitamin och skriv i kommentarrutan att D-vitamin lämnas och barnet börjar med 

detta vid en veckas ålder. Klicka på Signera. 

 

12. Registrera ärftlighet/risk 
Härifrån hämtas statistik om ärftlighet/risk t.ex. tuberkulos 

Markera typ av ärftlighet/risk. Föreligger ingen ärftlighet/risk så markera detta. Klicka på Lägg 

till. 
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Vid ärftlighet/risk Markera vem ärftligheten förekommer hos.  

 
Upprepa ovanstående steg om det föreligger flera ärftligheter/risker. 

 

Riskrutan ska bockas i om det är ett riskbarn för TBC – Går över till statistik. 

Om endast Risk bockas i kan inte anhörig anges. 

  
Signera 

 
 

 

13. Checklista Föräldrars tobaksvanor.  
Härifrån hämtas statistik kring rökning. 

Uppgifterna registreras för två tillfällen; före graviditet och under graviditet, dvs samma 

checklista kommer två gånger efter varandra i detta ärendeflöde. 

▪ Välj värden genom att klicka i fälten för att öppna rullgardiner med värden. 

▪ Klicka på ”Sätt förvalda värden” om båda föräldrarna är tobaksfria, då skrivs värdet ”Nej” 

ut automatiskt.  

▪ Signera 

 

 

14. Checklista Hälsoproblem 
Härifrån hämtas statistik till kvalitetsregister. 

Markera eventuella hälsoproblem genom att klicka i rutan och ange värde från rullista, 0 eller X. 

0 = inget avvikande, X= avvikande. Om något anges som avvikande skriv en kommentar i 
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kommentarsfältet, ruta i kolumnen Avvikelse blir markerad. Om råd ges dokumenteras de under 

kommentar.  

 

 

  

När Avvikelse är markerad blir texten rödfärgad i checklistan och i löpande journal, och lättare att 

urskilja.  

Klicka på Signera om värden angivits. Föreligger det inga hälsoproblem välj Avbryt 

 

 

 

 

 

 

 

15. Checklista Hälsosamtal 
I denna checklista dokumenteras information/samtal.  
Tänk på att dokumentera utifrån barnets perspektiv, även eventuell amningsrådgivning. 

 

Dokumentationstips:  

Amnings- och uppfödningsproblem (utifrån barnet) dokumenteras under 

Uppfödning.  

Kräkningar, magknip, diarré och obstipation – dokumenteras under Elimination 

Missnöjd bebis- dokumenteras under Beteende 
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Markera aktuella hälsosamtal genom att klicka i rutan och ange värde från rullista, Ja eller Nej. 

Skriv kommentar vid behov. Ges råd skrivs det som en kommentar. Om något anges 

anmärkningsvärt skrivs en kommentar i kommentarsfältet, ruta i kolumnen Avvikelse blir 

markerad. Texten blir då rödfärgad i checklistan och i löpande journal, och lättare att urskilja.  

Signera 

 

 

16. Checklista Nyfödd 
 Härifrån hämtas statistik till kvalitetsregister. 

För in uppgifter från FV2 och Barnrapporten från BB.  

Genom att klicka ”Sätt förvalt värde” finns möjlighet för automatiskt val i några av posterna. 
Klicka i rutorna för att öppna rullister alt skriva fritext. Skriv kommentar vid behov.  
Signera 
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17. Registrera Tillväxt 
I samband med första besöket dokumenteras tre tillväxtregistreringar; födelsevikt, 

utskrivningsvikt och aktuell vikt. Detta görs i samma steg. 

Registrera tillväxtuppgifter, födelse, utskrivning och vid hembesök 
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Registrera föräldrarnas längd 

 

Registrera graviditetslängd  

 

Signera 
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18. Tillväxtkurva 
För att visa tillväxtkurva klicka på Kurva i översta menyraden 

 

Välj referenskurva i rullgardinsmenyerna.  

Klicka på sidbredd eller förstoringsglaset för att förstora tillväxtkurvan. 

Välj ”Stäng” för att komma vidare i ärendeflödet. 

 

 

 

19. Checklista Status, medicinskt 
Här dokumenteras status för t.ex. hud, navel, skallform, genitala, munhåla mm. Undvik att 

använda ”Förvalda värden” vid sjuksköterskebesök. 

Markera det du bedömt under besöket. Välj värde i rullgardinsmenyn. 0 = inget avvikande. X= 

avvikande rullgardinsmenyn. Skriv kommentar vid registrering av X. Råd som ges skrivs in här. 

Om något är anmärkningsvärt så klicka ev. i rutan ”Avvikelse”. Texten blir då rödfärgad i 

checklistan och i löpande journal, och lättare att urskilja.  
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Signera. 

 

 

 

20. Checklista Föräldragrupp.  
Härifrån hämtas även statistik till kvalitetsregister. 

I denna checklista dokumenteras vilka som erbjudits (och deltagit i) föräldragrupp.  

Markera vilka vårdnadshavare som erbjudits föräldragrupp genom att Ange värde, klicka i rutan 

för att få upp rullist med värde. Skriv kommentar vid behov. Klicka på Signera när värdena är 

angivna. 

  

 

21. Checklista - BHVQ.  
I denna checklista dokumenteras information om och ställningstagande till BHVQ. 

Klicka i ruta för värde på aktuell rad för att Ange datum via rullist. Skriv kommentar vid behov. 

Klicka på Signera. 
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22. Registrera åtgärder 
Härifrån hämtas statistik till kvalitetsregister samt regional statistik. 

Klicka på +tecknet för att expandera t.ex. Hembesök. Markera aktuell åtgärd. För förklaring till 

åtgärderna - markera åtgärd och läs i gula fältet nedanför. 

Klicka på Lägg till - åtgärden flyttas över till fältet Valda åtgärder. Lägg ev. till fler åtgärder på 

motsvarande sätt för samma vårdkontakt, t.ex. rådgivningskoder. 

Signera 
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23. Löpande journal 
Läs löpande journal för kontroll av det du registrerat. 

För att korrigera, ta bort eller lägga till- Klicka på aktuell checklista eller modul och välj Ändra.  

        

         OBS! Bilden visar inte hela listan 

Klicka på Stäng för att avsluta ärendet 

 

 

24. Avsluta ärendet 
Ärendeflödet är nu slutfört och flertalet av de avklarade modulerna och checklistorna har fått 

gröna bollar i översikten. 

Några bollar saknas, även när du genomfört alla delarna i BHV-programflödet, och de kan du själv 

lägga till, se nedan. 

 

För att sätta ärendet till klart och få gröna ”bollar”: 

▪ Markera raden för ”Första hembesök, nyfödd”. 

▪ Klicka högst upp på ”Status” och markera ”Avslutat”, då blir hela ärendeflödet satt till klart 

och får gröna bollar. (Om du endast vill markera en viss checklista eller modul som Avklarad – 

markera aktuell rad, klicka på Status och markera Avslutat) 
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