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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. 

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

från barnets journal). 

1. 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 på uppdatera för att få mindre urval  

Välj Flytta… i listen 
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2. Flyttguide BVC öppnas. Fyll i uppgifterna i flyttguiden.   

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

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

- Text i Grönt 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 på 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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3. 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. 


