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Administration/underhåll BHV-export 
Dokumentet är framtaget i Federation Samverkan TakeCare som stöd till respektive 
vårdgivarspecifik förvaltning som använder BHV-export 
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Övervakning BHV-exportkö 
Från höstterminen 2021 ska elektronisk överföring av BHV-journal till elevhälsan ske till 
de skolor där elevhälsan använder PMO som journalsystem. Se riktlinje  
BHV-export – överföring av barnhälsovårdsjournal från TakeCare till elevhälsa 
 
Varje vårdgivarspecifik förvaltning som har BHV-verksamhet ska regelbundet kontrollera 
BHV-exportkö som återfinns under Systeminställningar - Övervakning BHV exportkö. 
Observera att det är en särskild behörighet SYSTEM – Övervakning BHV exportkö som 
respektive förvaltning får lägga på de systemförvaltare som ska bevaka kön.  
Den stora mängden exporter sker kring skolstart, halva augusti och en bit in i september. 
Därefter endast enstaka exporter under året. 
 
När BHV-journal exporteras landar en fil per barn i BHV-exportkö med status Väntar på 
att skicka (inväntar insamling av journaldata och exportfil ska skapas).  
Filerna skickas cirka 1 gång i minuten och filerna får då status Skickad (exportfil är 
skapad). Fil ligger kvar med status skickad cirka 15-60 minuter innan den försvinner. 

 

 
 

 

https://ehalsaregionstockholm.se/forvaltningsdelar/25-verksamhetskomponenter/502-export-av-barnhalsovardsjournal-till-elevhalsan
https://ehalsaregionstockholm.se/forvaltningsdelar/25-verksamhetskomponenter/502-export-av-barnhalsovardsjournal-till-elevhalsan
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Om fil fastnar BHV-exportkö – felsökning och åtgärd 
Om fil ligger kvar som skickad efter 1 dygn har något gått fel. Se vidare under Åtgärd 
fastnad post.  Ibland dyker även status Okänd och Fel, kunde inte skapas upp, se vidare 
under tabell Felmeddelande som kan uppstå i BHV-exportkö 
 
Åtgärd fastnad post: 

1. Systemförvaltare meddelar sjuksköterska på BVC som utfört export att kontrollera 
journalen och rätta enligt riktlinjen. 
 

2. Sjuksköterskan ska återkoppla till systemförvaltare både om rättning kunnat ske 
eller inte: 

a. Om sjuksköterska kunnat rätta 
Systemförvaltaren ska då skicka om journalen från BHV-exportkö.  
Markera raden och välj Försök igen. Förhoppningsvis går journalen i väg 

 
Om raden/posten inte finns kvar i BHV-exportkö finns två alternativ där 
varje vårdgivare själva måste ta ställning. 
1. Be sjuksköterskan makulera BHV-inskrivningen, göra om BHV-

inskrivningen och exportera på nytt enligt riktlinjen  
2. Be sjuksköterskas skicka journalen på papper enligt lokal rutin 

 
b. Om sjuksköterska inte hittat fel.  

Sjuksköterska ska då skicka journalen på papper enligt lokal rutin.   
 
Systemförvaltaren tar bort raden/posten i BHV-exportkö genom att marker 
och  välja Ta bort 

 

 

 

 

 
  

https://ehalsaregionstockholm.se/forvaltningsdelar/25-verksamhetskomponenter/502-export-av-barnhalsovardsjournal-till-elevhalsan
https://ehalsaregionstockholm.se/forvaltningsdelar/25-verksamhetskomponenter/502-export-av-barnhalsovardsjournal-till-elevhalsan
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Felmeddelande som kan uppstå i BHV exportkö 
 

Status Åtgärd 
Skickad Om fil ligger kvar efter 1 dygn: 

Systemförvaltare meddelar sjuksköterska att utföra 
rättning och försök skicka om journalen enligt Åtgärd 
fastnad post 

Okänd Systemförvaltare meddelar sjuksköterska att skicka journal 
på papper enligt lokal rutin. 

OBS! Raden/filen ska ligga kvar i exportkön då rättning 
kommer i TakeCare  version 21.3 som kommer i december. 
Efter detta ska filerna gå att skicka om. 

Fel, kunde inte skapas Systemförvaltare meddelar sjuksköterska att skicka journal 
på papper enligt lokal rutin. 

OBS! Raden/filen ska ligga kvar i exportkön då rättning 
kommer i TakeCare  version 21.3 som kommer i december. 
Efter detta ska filerna gå att skicka om. 

 
 
 
Möjliga orsaker till att journal fastnat 
Dokumentation: 

• Moderns resp. Faderns längd ska anges i centimer.  
Av misstag har man angivit med decimal ex 1,73 cm. Rätta till 173 cm. 

• Vårdnadshavares yrke är dokumenterat med fler än 50 tecken.  Rätta genom att 
minska antal tecken (även mellanslag räknas). 

• Barnomsorg dokumenterat med fler än 50 tecken. Rätta genom att minska antal 
tecken (även mellanslag räknas). 

• Graviditetsveckor. Här ska endast antal veckor anges, av misstag har man även 
angivit  dagar, ex 39,4. Rätta till 39. 

• Vikt och längd får ha max 3 decimaltecken. Ibland har man angivet med fyra 
decimaltecken, ex 3,3555 kg. Rätta till 3,355 
 

Vaccination 

• Preparatnamn angivet med fler än 50 tecken.     

• Preparatnamn är inte ifyllt i efterregistrerade vaccinationer –viktigt att fylla i vet 
ej i preparatrutan om ej känt. 
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Varning 
Överkänslighet och intolerans. Fältet beskrivning innehåller mer än 50 tecken. Svårt att 
rätta att här finns ofta färdiga värdetermer. 

Felsökning inläsninglogg och  Splunk 
För att förstå varför fil fastnat och upptäcka nya fel så fortsätter en mindre grupp inom 
BHV-projektet att felsöka.  Detta görs med hjälp av inläsningslogg och Splunk.  
 

Underhåll adressregister för aktuella skolor 
För att export ska kunna ske behöver skolan finnas med i ett elektroniskt adressregister. 

Adressregistret uppdateras en gång per år genom beställning till CGM. Detta görs av 

förvaltningsledaren i maj. Återkoppling sker till BHV operativa grupp och 

vårdgivarspecifika förvaltningar 

 

I de fallen skola inte finnas i adressregistret väljs _Pappersmottagare. 


