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Export av BHV-journal

PMO-supporten får många frågor när det gäller elektronisk export av BHV-journal till
Elevhälsa med Prorenata. Följande gäller:
-

-

Ni ska enbart följa instruktionen (utskickad till samtliga BVC i offentlig och
privat regi) och finns även publicerad på Vårdgivare i Skåne.
Ni utför inte själva exporten som vid export PMO-PMO utan exporten till
Prorenata hanteras av tekniker på utsatta datum.
Överföring till Prorenata sker den 1 september, 1 oktober och 17 december.
Ni ska enbart fylla i Checklista Samtycke för export till Prorenata journal. Om ni
i Checklistan markerar ”Ja” för samtycke så lagras informationen för export
ovan nämnda datum. Exporten sker således inte när ni sparar Checklistan. Ni
får heller inte något bekräftelse på att export har skett.
Det är förvalda moduler som går med i export till Prorenata; Försättsblad,
Tillväxtkurva, Vaccination, Syn, Hörsel, Checklista Sammanfattning och 5årskontrollen.
Om ni efter menprövning anser att något av ovan nämnda inte ska skickas
markerar ni ”Nej” i Checklistan och skickar det ni anser ska skickas via papper i
rekommenderat brev till skolsköterskan, exempelvis enbart 5-årskontrollen.

Introduktionsutbildning i PMO

Digital introduktionsutbildning anpassad per profession för nya medarbetare finns i
Utbildningsportalen, länk via Vårdgivare i Skåne. Länken fungerar även för privata
vårdgivare.
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/rutiner-ochinstruktioner/#214419
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Avbokning via 1177 – syns i Receptionsvyn

Avbokningar som patienten själv gör via 1177 syns via Loggfilen i Receptionsvyn.
I kolumn Beskrivning står i så fall Avbokningsorsak från 1177: (ex) Arbetar dygnspass,
kan inte komma.

Nya Dokument i PMO
-

Obduktionsremiss, önskemål från medicinskt ansvarig Falck Läkarbilar för
möjlighet till remissbevakning.
Anmälan LVM till Socialtjänsten.

Bägge dokument publiceras inom kort.

Ny Anteckning i PMO
-

Anteckningsmall Sårbehandlingskonsult, ingår i KOM-KR sårprojekt.

Projektinformation https://intra.skane.se/projekt/projekt2/kom-kr-sarprojekt

PMO System/Support

Ring PMO-support vid tekniska problem och frågor gällande funktioner i PMO via
30000, därefter val 2, val 6. Privata vårdgivare ringer 077 6730000, därefter val 2, val 6.

PMO Verksamhet

Verksamhetsfrågor, önskemål om utveckling och utbildning i PMO avseende
offentliga primärvården skickas till pmo.primarvarden@skane.se
Psykiatri och habilitering it-ehalsa.poh@skane.se
För privata vårdgivare pmosupport.pv@skane.se
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