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Ny analys vid misstänkt Covid-19

Idag den 8 juni inför klinisk mikrobiologi analys för påvisning av IgG-antikroppar mot
SARS-CoV-2. Provet är nu inlagt i PMO.

Mer information: https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/ny-analysvid-misstankt-covid-19/

Ny diagnoskod för Covid-19

Ny kod inlagd i ICD10SE:
Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2).
Denna kod används när patienten haft Covid-19 men inte längre har en pågående infektion.
Socialstyrelsens definition på att man haft infektionen tolkar vi som att U07.1 eller U07.2 har
uppfyllts historiskt.

Nytt tjänstekort – problem med e-recept

De nya tjänstekorten har gett problem vid förskrivning av e-recept.
När det inträffar ska ni ta kontakt med 30000 och be om ett ”avancerat lösenord utan
slutdatum”. Vid skriftlig anmälan via ITÄ ska ni notera ärendet med ”PMO e-recept”, annars så
sätts slutdatum per automatik med 14 dagar. Problemet håller på att åtgärdas.

Digitala kallelser

Det förekommer tekniska problem vilket har medfört att Inera tillfälligt har stängt av
funktionen som gör att digitala kallelser går över från PMO till 1177. I väntan på att
problemet ska lösas får ni skicka skriftliga kallelser till era patienter, det gäller även om ni får
upp en ruta om att patienten har gett samtycke till digital kallelse.
Ni kommer att informeras när funktionen åter är aktiverad.

Dokument

Nytt intyg i PMO:
FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.
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Förändringar i labbeställning

Tillagt i Beställningsgrupp Mage-Tarm:
Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella)
Faeces, cystor maskägg 1
Faeces, cystor maskägg 2
Tillagt i Beställningsgrupp Hälsoundersökning Nyanlända:
Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella)

Psykiatri och habilitering

Nytt intyg i HoH-journalen för Syn-, hörsel- och dövverksamheten:
Intyg av funktionsnedsättning.

PMO Kassa (privata vårdgivare)

Funktionen att skriva ut Frikort direkt från PMO Kassa har aktiverats.

Ny systemansvarig PMO

Sedan den 1 juni är Hanna Jensen systemansvarig för PMO. Christer Atterling har lämnat för
annat uppdrag.

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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