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Coronavirus – Diagnoskod
Det har kommit direktiv från Socialstyrelsen om att lägga in diagnoskod för coronavirus,
koden finns nu tillgänglig i ICD10SE.
Diagnoskod U071 2019-nCoV acute respiratory disease.

Mätvärde
Nya mallar i produktion senast 11 februari.
Tåtrycksmätning

Bladderscan

TMT-test

Kubkopieringstest

Den samlade mallen Demens kommer att tas bort eftersom MMSE, Klocktest, MoCa, Rudas-S
och AQT ligger som egna mallar.
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Endast en journal i PMO
Med anledning av den problematik som föreligger avseende inloggning till Paraplyportalen
från PMO har två lösningsförslag diskuterats, dels att lägga tillbaka den tidigare länken till
Paraplyportalen (uthopp med patient) och dels att stänga möjligheten att ha två journaler
öppna i PMO.
Uthopp med patient strider mot PDL och är inte godkänt av IT-säkerheten i Skåne. Att enbart
ha en journal öppen i PMO ger möjlighet till intern webbläsare för Paraplyportalen, vilket
även är det mest patientsäkra.
Beslut är nu taget att från tisdag 11 februari stängs möjligheten att ha två journaler
öppna i PMO samt att intern webbläsare för Paraplyportalen åter aktiveras.
Länken Paraplyportal utan patient tas bort.
Beslutet är fattat av SAO (Styrning ansvarsområde) för Vårddokumentation och Läkemedel.
Primärvårdsledningen står bakom detta beslut, där dialog även har förts med privata
vårdgivare.

Versionsuppgradering av PMO
Natten till tisdag nästa vecka uppgraderar vi till PMO 11.1. PMO stängs ner för samtliga
PMO-användare kl. 22 måndag den 10 februari.
Versionsnyheter finns att läsa på Vårdgivare i Skåne. När du går hem måndag 10 februari ska
du starta om din dator och lämna den påslagen, logga inte in igen.
(Gäller ej privata vårdgivare i VDI-miljö)

PMO System/Support
Ring PMO-support vid tekniska problem och frågor gällande funktioner i PMO via 30000,
därefter val 2, val 6.

PMO Verksamhet
Verksamhetsfrågor, önskemål om utveckling och utbildning i PMO avseende offentliga
primärvården skickas till pmo.primarvarden@skane.se.
För privata vårdgivare pmosupport.pv@skane.se
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