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Utbildning i Pascal 
Obligatorisk utbildning för nyanställda läkare i Region Skåne.  
Utbildningen riktar sig även till läkare som behöver fräscha upp sina kunskaper.  
Läs mer: Ny obligatorisk utbildning i Pascal för nyanställda läkare - Region Skånes 
intranät (skane.se) 
 
Diagnosregister KSH97P 
I PMO har vi två diagnosregister; KSH97P och ICD10SE.  
Vid nästa uppgradering av PMO, preliminärt i maj, kommer diagnosregister KSH97P 
att stängas ner. Vi rekommenderar att ni redan nu övergår till att använda ICD10SE. 
 
Upplysning 

• Ny länk till Dermicus, program för teledermatoskopi. 
• Ny länk till Visma Websesam. 
• Uppdaterad länk för REK-listan, nytt namn Skånelistan med bakgrundsmaterial. 

 
Tidbok 
Ny Tidbokstyp Sjukgymnast träning. 
 
Anteckning 

• Nya sökord för Individuellt målvärde för blodtryck och HBA1C. Syftet är att 
förbättra och personcentera behandlingen för patienter med diabetes och 
hypertoni. Sökorden finns i Läkaranteckning utökad, Sköterskeanteckning 
hypertoni/hjärtsvikt och Sköterskeanteckning diabetes. 

• Sökord Skörhet enligt CFS med nio möjliga val, kommer att läggas till i 
Läkarjournal Anteckning Allmän, Utökad och Livsuppehållande behandling. 

 
Intyg 
Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kommer att läggas in i 
PMO. 
 
BVC 

• Checklista inför vaccination TBC och Rotavirus är inlagt i ärendeflödet för 4-
veckorsbesök. 

• Logopedremissen är uppdaterad, behovet av tolkbehov ska kompletteras med 
härkomst. 
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Säker e-post 
Kom ihåg att använda säker e-post när meddelandet du skickar innehåller känsliga 
personuppgifter, information som är integritetskänslig, omfattas av sekretess eller på 
annat sätt behöver skyddas.  
 
Saknar du säker e-post kan du läsa om hur du installerar det, det går snabbt. 
Säker e-post - Region Skånes intranät (skane.se) 
 
OBS! All e-post som innehåller personnummer eller omfattas av sekretess och som inte 
skickas med säker e-post, ska det läggas en avvikelse på. 
 
PMOUTB 
Vill ni testa saker i PMO så gör det i PMOUTB.  
Inga testpatienter får användas i vanliga PMO, det med anledning av att vissa 
testpatienters personnummer (som vi fått av Skatteverket) nu har delats ut.  
 
Alla som har PMO har även tillgång till PMOUTB, programmen skjuts ut samtidigt. 
Inloggning sker med lösenord, saknas det så kontakta PMO-supporten via 30000.  
 
Påminnelse – sammanslagning av journal 
Vid sammanslagning av journal ska offentliga primärvården kontakta PMO-supporten 
via säker e-post, det är inte tillåtet att skicka på annat sätt.  
Privata vårdgivare ringer via 30000, det med anledning av att ni inte använder säker 
e-post. 
 
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, habilitering och hjälpmedel it-ehalsa.poh@skane.se 
 
Privata vårdgivare pmosupport.pv@skane.se  
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