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Ärendeflöde 
Ärendeflödet 4v Teambesök, 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. 
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2. Välj Inloggad användare och datum. Klicka OK. 

 

 

3. Klicka på fliken Social översikt och Klicka på Ärende 

 

 
 

4. 4v Teambesök 

Finns inget ärende Barnhälsovård skapat får detta först skapas. Klicka på Ny. 
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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 4v teambesök för att öppna checklistorna. 

 

 

7. Markera raden 4v teambesök. Klicka sedan på Kör. 

 



Gäller för: Region Halland   2022-04-25 
  Avdelning Läkemedel- och journaltjänster 
 

 

Manual: Användarmanual – PMO, Teambesök 4v Sida 5 av 15 
Fastställd av:  
Huvudförfattare:       

Nu startar arbetsflödet. Om du inte önskar registrera något i en specifik checklista så klickar du 

på Avbryt och då kommer du vidare till nästa avsnitt. Men kom ihåg: det går inte att backa 

tillbaka igen. 

 

8. Registrera vårdkontakt 
Vid varje dokumentationstillfälle registreras Vårdkontakt. 

• Markera BHV Temabesök. 

• Ange Attribut, dvs vilka som medverkande under teambesöket. 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. 

 

 

9. Registrera tillväxt – Ny tillväxtundersökning 
Ange Mätdatum. Fyll i Längd, Vikt och Huvudomfång. Klicka på Signera. 
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10. Tillväxtuppgifter visas. Klicka på Stäng för att gå vidare till nästa. 

 

 

 

11. Tillväxtkurva visas.  Välj referenskurva genom att öppna Listvy Kurva. Klicka på 

Sidbredd eller förstoringsglaset för att förstora tillväxtkurvan. Välj Stäng för att komma 

vidare. 
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12. Registrera nutrition 
Dessa uppgifter hämtats till nutritionsstatistiken.  

I checklistan Nutrition registreras barnets nutrition. Markera aktuella nutritionskällor, inklusive 

D-vitamin från senaste besöket. Klicka på Signera. 

 

 

13. Hälsoproblem 
Uppgifterna hämtas för statistik 

Markera ev. hälsoproblem genom att välja ett värde i rullgardinsmenyn, 0= inget avvikande 

X=avvikande. Om X anges skriv en kommentar. Råd som ges skrivs in som kommentar. Om 

något är avvikande klicka i rutan för Avvikelse. Texten blir då rödfärgad i checklistan och i 

löpande journal. Klicka på Signera. Om det inte föreligger några hälsoproblem klicka på Avbryt. 
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14. Hälsosamtal 
I denna checklista dokumenteras information/samtal. Tänk på att dokumentera utifrån barnets 

perspektiv, även ev. amningsrådgivning. 

Markera aktuellt hälsosamtal med värden Ja eller Nej i rullgardinsmenyn. Skriv kommentar vb. 

Råd skrivs in som en kommentar. Om något är anmärkningsvärt så klicka i rutan Avvikelse. 

Texten blir då rödmarkerad i checklistan och i löpande journal. Klicka på Signera. 

 



Gäller för: Region Halland   2022-04-25 
  Avdelning Läkemedel- och journaltjänster 
 

 

Manual: Användarmanual – PMO, Teambesök 4v Sida 9 av 15 
Fastställd av:  
Huvudförfattare:       

15. Föräldrars tobaksvanor 
Uppgifterna hämtas för statistik kring rökning 

Välj Registreringstyp 0-4 veckor i rullgardinsmenyn. Välj värden. Klicka på Sätt förvalda värden 

om båda föräldrarna är tobaksfria, då skrivs värdet Nej ut automatiskt. Klicka på Signera. 

 

 

16. Barnets utveckling 4 veckor 
Möjlighet finns att ange förvalda värden. 

Registrera barnets utveckling med hjälp av värden, + = uppvisar färdighet - = ej uppvisad 

färdighet M = meddelad färdighet. Skriv kommentar och markera avvikelse vid behov. Klicka på 

Signera. 

++  
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17. Status, medicinskt 
Markera det som är bedömt under besöket genom att klicka i rutan för värde och öppna 

rullgardinsmenyn. Välj värde 0 = inget avvikande X = avvikande värde. Vid X (Avvikande värde) 

skrivs en kommentar. Råd skrivs in under kommentar. Om något är anmärkningsvärt klicka i 

rutan för Avvikelse. Texten blir då rödfärgad i checklistan och i löpande journal. Klicka på 

Signera. 

 

 

18. Ordination Vaccination 
Klicka på Ny ordination i menyraden. 

 

Ny dialog med lista över vaccin visas. Markera aktuellt vaccin och klicka Välj eller dubbelklicka på 

vaccinet. 
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Dialog Ny vaccinationsordination öppnas. 

• Välj månad första dos ska ges. Innevarande månad är förvald med möjlighet att välja en 

månad framåt i tiden. Vill du välja en månad ännu längre fram, välj månad ett år framåt i 

tiden. Öppna därefter rullgardinsmenyn igen och välj månad för när första dos ska ges. 

• Klicka i kolumnen Volym respektive Lokalisationssätt för den första dosen och välj 

värden i rullgardinsmenyerna. 

 

• Klicka på Lägg till för att lägga till önskat antal doser efter den första, en dos per klick.  

 
• Ange intervall mellan doser från och med dos 2 genom att klicka i kolumnen Intervall och 

välja antal (0-99) med piltangenterna och enhet (Dagar, Månader, År) i rullgardinsmenyn. 

Tangentbordets piltangenter låter dig flytta mellan celler; tryck Shift+piltangent upp/ned 

för att välja värde i cell. 

• Upprepa punkterna 4 och 5 för eventuella ytterligare doser som ordinerats. Intervallet 

mellan doser ska sättas utifrån närmast föregående dos. 

• Skriv kommentar samt klicka i om eventuell Kontraindikation tidigare har observerats. 

• Klicka i om vaccinationen ordinerats externt. 

• Välj Spara/Signera. Klicka på Stäng i nästa dialog. 
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19. Skapa dokumentbevakning av remiss 
Skapa en remissbevakning i PMO när remiss författas i VAS, så att samtliga användare på 

enheten kan bevaka den. När remissvaret skannas in kopplas detta till den bevakning som gjorts. 

Om det inte är aktuellt med remiss vid detta besök välj ”Avbryt” för att komma vidare i 

ärendeflödet. 

Skriv i kommentarsfältet vart remissen/remisserna skickas. 

 

Klicka på fliken ”Personlig bevakning” för att se den bevakning som skapas.  

Ändra ansvarig och svarstid vid behov. Klicka på Signera. 
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20. Registrera åtgärder 
Här ifrån hämtas statistik till kvalitetsregister samt regional statistik 

Klicka på + för att expandera Hälsobesök på BVC och Teambesök. 

 

Markera Genomfört teambesök 04 veckor. Klicka på Lägg till så flyttas åtgärden över till Valda 

åtgärder. Lägg till åtgärdskoder om det är aktuellt.  

 

Om remiss skrivs glöm inte att lägga till åtgärdskod för detta. Det är viktigt för statistiken. 

 

Klicka på + vid Remiss och Remissvar för att expandera. Välj aktuell remiss från listan och klicka 

på Lägg till. Klicka på Signera. 
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21. Löpande journal 
Läs löpande journal för kontroll av det du registrerat. Klicka på Stäng om inga korrigeringar ska 

göras. 

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

 

22. Avsluta ärendeflödet och sätta ärendet till klart 
Ärendeflödet är nu slutfört och flertalet av de avklarade modulerna och checklistorna har fått 

gröna bollar i översikten.  
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Om några gröna bollar saknas, även när du genomfört alla delarna i BHV-programflödet, kan du 

själv lägga till dessa, se nedan. 

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

▪ Markera raden för ”4 v teambesök”. 

▪ 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. 

 


