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PMO 12.0 – Läkemedel och ändra hantering av förmån

Den inställning som systemsidan gjort för att alla patienter förvalt ska ligga som
förmånsberättigade vid ny ordination slår inte igenom i systemet, det är felanmält till CGM.
När ni ordinerar läkemedel står det Ej specificerad som förvalt, konsekvensen av det blir ett
automatgenererat meddelande via Internposten. Work-around kring detta innan problemet
är åtgärdat av CGM är att manuellt välja Ja eller Nej i rutan Patient förmånsberättigad.

Kallelser i PMO

Namnbyte har skett på tre kallelser i PMO.
• Kallelse har bytt namn till Allmän kallelse.
• Kallelse läkare (medtag medicinlista) har bytt namn till Allmän Kallelse läkare (medtag
medicinlista).
• BHV Kallelse har bytt namn till Allmän BHV Kallelse.

Digitala kallelser

Det har varit stora problem med digitala kallelser.
Kortfattat så har problemet varit att vid bokning i PMO och det går iväg en digital kallelse till
1177 (till vilken patienten har gett sitt samtycke via 1177) har patienten inte fått någon
notifiering från 1177 att en kallelse har kommit.
Eftersom Digitala kallelser inte fungerar optimalt kommer vi att stänga ner funktionen.
Det innebär att ni som tidigare får skriva ut en kallelse och skicka hem till patienten.
Patientens bokade tider kommer fortsatt att ligga synliga på 1177, men det kommer ingen
notifiering från 1177 om det. Själva kallelsen syns inte.

Integrerade program och länkar
•
•

Uthoppet till Auricula byter namn till AK-mottagning den 26 oktober. Auricula ska
stängas ner. Länk för privat vårdgivare blir AK-mottagning w7 (VDI-miljö).
Uthoppet till Mikrobiologi respektive Immunologi kommer inom kort att slås ihop till
ett och samma uthopp Mikrobiologi/Immunologi.

Labbeställning
•
•
•

Uppdaterad Remiss Mikrobiologi (B2010).
B-PEth är tillagt i Beställningsgrupp Demens och i gruppen Demens på Klinkem.
AKO har tagit fram förslag till förändring avseende Faeces och Parasiter i
Mikrobiologi, arbete pågår.
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Vårdgivarservice

Sedan den 14 september går det att ringa till Vårdgivarservice istället för att skicka formulär.
Telefonslingan är öppen vardagar kl. 8-12, telefon 040-623 90 00, internt 39000.

Dokument

Ordinationsunderlag för insulin finns i produktion sedan den 22 september enligt uppdaterad
regional rutin för Insulinordinationer
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/system/#144437

Information från Labmedicin

Labmedicins service med grafiska HbA1c-svar i Malmö till beställare och patienter kommer
att utgå den 10 oktober, mer information via länken
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/grafiska-hba1c-svar/

PMO Upplysning

Nya länkar till dokument/formulär publiceras inom kort för Primärvården under rubrik
Försäkringsmedicin;
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/forsakringsmedicin/direktiv-for-lokalariktlinjer/sjukskrivningsansvar-tillampningsanvisningar.pdf

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/forsakringsmedicin/formular/sjukskrivningformular-200522.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/forsakringsmedicin/rehabkoordinatorer--fillistning/till-dig-som-blivit-sjukskriven-201005.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/forsakringsmedicin/direktiv-for-lokalariktlinjer/till-dig-som-har-en-anstalld-som-blivit-sjukskriven.pdf

Psykiatri och habilitering

I HoH-journalen ligger nu mallen Tidiga hypoteser i 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 pmo.primarvarden@skane.se
Psykiatri och habilitering it-ehalsa.poh@skane.se
För privata vårdgivare pmosupport.pv@skane.se
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