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Riktade hälsosamtal

Under september månad startar en pilot med Riktade hälsosamtal till 40-åringar där elva (11)
enheter ingår från offentlig och privat primärvård. Syftet med riktade hälsosamtal är att
identifiera ohälsosamma levnadsvanor för att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed
förebygga hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
För arbetet med Riktade hälsosamtal är det i PMO publicerat Tidbokstyper, Kallelser,
Anteckning, Mätvärdesgrupp, Labbeställningsgrupp, Åtgärdskoder, Attribut och ett
Arbetsflöde. Observera att detta material enbart får användas av pilotenheterna.
Senare i höst kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut om breddinförande för
samtliga vårdcentraler med preliminär start 2021.

Modul Inskrivning

Vi vill tipsa om modul Inskrivning som kan nås både från Mitt arbete och från Journal.
Syftet med modulen är att ge snabb tillgång till information om vilka patienter som finns
inskrivna exempelvis på enhetens särskilda boenden eller i Mobilt vårdteam och vem som är
ansvarig för patienten.
Uppgifter om in- och utskrivning räknas som administrativa uppgifter och inte som
journaluppgifter, det vill säga de visas inte i Löpande journal och de behöver inte heller
signeras. Modulen har versionshantering som gör det enkelt att spåra om en patient har bytt
avdelning eller rum. Informationen om inskrivna personer är tillgänglig för alla användare
som är behöriga att logga in på enheten där patienten är eller har varit inskriven.
Exempel:

Vissa enheter inom primärvården använder redan modulen, främst till särskilda boenden.
Det är manuell hantering så ni måste själva hålla ordning på patienter som blir in- och
utskrivna och andra förändringar som sker.
Kontakta oss via e-post pmo.primarvarden@skane.se om ni önskar mer information eller få
hjälp med att börja använda modulen.
Vi erbjuder även utbildning i Inskrivningsmodulen, anmäl dig via Utbildningsportalen. Privata
vårdgivare e-postar pmo.primarvarden@skane.se.
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Versionsuppgradering till PMO 12.0

PMO ska inom kort uppgraderas till version 12.0, tester pågår fortfarande. Vi återkommer när
definitivt datum är spikat, preliminärt datum är satt till 23/9 kl. 22.
Några av nyheterna i denna version är bland annat:
•
•
•
•
•
•

Sökfunktion för Kompletteringsdiagnos.
Registrera extern Diagnos.
Ändra hantering av förmån i Läkemedel.
Automatisk uträkning av BMI i Tidsserie.
Vid kopiering av Dokument läggs automatisk bevakning.
Varning vid spara i Dokument om användare är inaktiv.

Uppdaterad Checklista i Sköterskejournal

Checklista Triage urinvägsinfektion är uppdaterad enligt ny mall för UVI.
Förvalda värden kan användas.

Sammanslagning av journal

PMO-supporten har bett oss påminna er om att följa regelverket vid sammanslagning av
journal när patientens p-nr ändras och patienten i PMO plötsligt har två journaler.
Kontakta alltid PMO-supporten för hjälp i dessa lägen.

Läkemedel – Ny receptmall Läkare

Ny receptmall finns för Region Skånes upphandlade läkemedel Aclasta (zoledronsyra) som
ges som infusion vid osteoporos.
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Pascal och PMO Läkemedel

Vi vill påminna om att förskrivningar som sker via Pascal även ska dokumenteras i PMO
Läkemedelsmodul. Detta medför tyvärr dubbeldokumentation. Pascal är inget journalsystem
och det är därför viktigt att alla förskrivningar journalförs i befintligt journalsystem.
Uppgifterna i Pascal sparas endast i max 26 månader, du kan alltså inte följa någon historik.
En ytterligare anledning är att PMO har export till kvalitetsregister, bland annat till NDR
(Nationella diabetesregistret) där aktuella läkemedel kodas för överföring (Diabetesläkemedel, antihypertensiva läkemedel, lipidsänkande läkemedel och ASA eller annan
trombocytaggregeringshämmande läkemedel, men inte Waran).

Insulinordinationer

FVG Läkemedel informerar om en uppdaterad regional rutin för Insulinordinationer
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/system/#144437
Allt Insulin ska ordineras via PMO Läkemedelsmodul, i doseringsrutan ska framgå ordinerat
Insulin per klockslag. Separat ordinationshandling för undantagshantering finns tillgänglig i
PMO Dokument inom kort. Vid förskrivning via Pascal eller separat ordinationshandling ska
detta dokumenteras i PMO Läkemedel (bocka ur Skapa recept).

PMO-utbildningar

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till våra utbildningar, du hittar dem i
Utbildningsportalen under PMO Utbildning via Teams. Ni som arbetar hos privata vårdgivare
anmäler er till pmo.primarvarden@skane.se.

Psykiatri och habilitering

I HoH-journalen ligger mallen Tidiga hypoteser under modul Kontakt. Mallen kommer att
flyttas till modul Anteckning.

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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