
PMO-guide  
Regional reservrutin PMO 
 
 

Regionövergripande reservrutin PMO 
PMO är ett A-system som saknar funktionen läskopia, vilket medför en säkerhetsrisk för 
verksamheterna inom offentlig primärvård, privata vårdgivare och Psykiatri, habilitering och 
hjälpmedel.  
 
Om PMO slås ut blir konsekvensen att ingen medicinsk eller administrativ information finns 
att tillgå i systemet och patientsäkerheten är hotad. Journaldata går att nå via NPÖ (kräver 
medarbetaruppdrag).  
 
Arbetet med och runt patienten ska i möjligaste mån fortlöpa på ett patientsäkert sätt i en 
fortsatt pågående verksamhet trots avsaknad av PMO. 
 
Reservrutin för manuell hantering 
Alla enheter rekommenderas ha material för övergång till manuell hantering av pågående 
verksamhet såsom papper, pennor, block, stämplar, batterier, Formulär för vårdkontakt (se sid 
3–4), receptblock, remisser, provtagningsremisser, batteridrivna diktafoner med mera, se 
Checklista sid 2. 
 
Systemuppgradering  
Vid systemuppgradering finns en viss risk för att PMO inte fungerar optimalt dagen efter,  
ex vid en eventuell roll-back (återläsning av tidigare version). Väsentlig information 
rekommenderas skrivas ut från PMO dagen före att uppgraderingen sker. 
 
I händelse av planerad nedsläckning av systemet  
Väsentlig information ska skrivas ut från PMO. Bedömning av urval görs företrädesvis av 
verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och vårdadministratör.  
Manuella underlag uppdateras i ett senare skede till PMO. 
 
I händelse av oplanerad geografisk driftstörning av systemet 
PMO kan nås från andra enheter i Skåne som inte är drabbade geografiskt. PMO-supporten 
hjälper till med behörighet vid behov för att nå varandras enheter. Information kan skannas 
och skickas med säker e-post eller faxas med avkodade patientuppgifter. Används fax ska ni 
stämma av patientkoden (ex PK-87) via telefon innan ni faxar.  
 
Journaldata finns via NPÖ (kräver medarbetaruppdrag). 
 
I händelse av en attack  
Övergång till reservrutin för manuell hantering. 
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Checklista reservrutin 
 
Reservrutin för manuell hantering 
Alla enheter rekommenderas ha material för övergång till manuell hantering av pågående 
verksamhet. Lokal rutin för var materialet förvaras ska finnas på varje enhet. 
 
☐ Batteridrivna diktafoner  
☐ Batterier  
☐ Block 
☐ Fax 
☐ Ficklampor 
☐ Formulär för vårdkontakt  
☐ Kvittoblock  
☐ Papper 
☐ Pennor 
☐ Provtagningsremisser  
☐ Receptblock  
☐ Remiss konsultation  
☐ Remissetiketter med streckkod 
☐ Stämplar  
☐ Säker e-post i Outlook 
☐ Telefonlista med nödvändiga telefonnummer 
☐ Underlag för ordinationer  
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
 
Systemuppgradering 
☐ Skriv ut mottagningslistor för besök dagen efter planerad systemuppgradering.  
☐ Utskrift vid behov av patientinformation (ansvar hos enskild vårdutförare). 
☐ Reservrutin för manuell hantering, se ovan. 
 
I händelse av planerad nedsläckning av systemet  
☐ Skriv ut mottagningslistor för besök dagen efter planerad nedsläckning.  
☐ Utskrift vid behov av patientinformation (ansvar hos enskild vårdutförare). 
☐ Reservrutin för manuell hantering, se ovan. 
 
I händelse av oplanerad geografisk driftstörning av systemet 
☐ Reservrutin för manuell hantering. 
☐ Be annan enhet om hjälp med ex mottagningslistor som kan faxas till er enhet eller skickas med 
säker e-post. Saknas behörighet be om hjälp via PMO-supporten. 
☐ Reservrutin för manuell hantering, se ovan. 
 
I händelse av en attack  
☐ Reservrutin för manuell hantering. 
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Formulär för Vårdkontakt 
 

Datum  
Vårdutförarens namn  
Profession  
Enhet/filial  
  
Patientens namn  
Personnummer  

 
Vårdkontakt 
☐ Distanskontakt via text 
☐ Distanskontakt via video 
☐ Gruppbesök  
☐ Hembesök 
☐ Indirekt kontakt 
☐ Kommentar 
☐ Mottagningsbesök 
☐ Teambesök 
☐ Telefonrådgivning 
☐ Telefonsamtal 
☐ Triage före annat besök  
 
Attribut 
☐ Antigen snabbtest Covid-19 provtagningsbod (används enbart av VC Kryddgården) 
☐ Artrosskola 
☐ Astma/KOL-mottagning 
☐ Avbokat 
☐ Bassängträning 
☐ BCG 
☐ Covid-19 provtagning 
☐ Covid-19 vaccination patient 
☐ Covid-19 vaccination personal 
☐ Demensmottagning 
☐ Diabetesmottagning 
☐ Digitalt gruppbesök BHV 
☐ Engerix 
☐ Hepatit B 
☐ Hjärtsviktsmottagning 
☐ Hypertonimottagning 
☐ Hälsoundersökning 
☐ Hälsoundersökning asylsökande 
☐ Hälsoundersökning av papperslösa samt nyanlända 
☐ Influensavaccination gravid 
☐ Inkontinensmottagning 
☐ KBT/IPT (inte iKBT) 
☐ Korttidsboende 
☐ Levnadsvanemottagning 
☐ MMRvaxPro inför resa 
☐ Mobilt vårdteam 
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☐ Ordinärt boende 
☐ PPD 
☐ Projekt sårkonsult 
☐ Provtagning 
☐ Riktat hälsosamtal 40-åringar 
☐ Riktat hälsosamtal ingen ålder 
☐ SOB (Stöd- och behandling) 
☐ Särskilt boende 
☐ Tilläggsuppdrag gynekologisk mottagning 
☐ Tilläggsuppdrag unga vuxna 
☐ Tilläggsuppdrag vuxna varaktig funktionsnedsättning 
☐ Tilläggsuppdrag äldremottagning 
☐ Tilläggsuppdrag öron-näsa-hals 
☐ Tolk 
☐ Uppfyller inte vårdgarantin 
☐ UKRAINA 
☐ Uteblivit 
☐ Vaccinationsmottagning 
☐ Växa tryggt 
☐ Äldrevårdcentral 
 
 

Informationen uppdaterad i PMO (namn och datum) 
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