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BHV-export: elektronisk överföring av 

barnhälsovårdsjournal från TakeCare till 

elevhälsa med PMO  
 
  

Till  
Samtliga BHV-sjuksköterskor som använder TakeCare 
inom Region Stockholm/Gotland  
 

Bakgrund  
Arbete pågår med att möjliggöra elektronisk överföring av BVC-journaler 
till elevhälsan from skolstart höstterminen 2021. 
   
Elektronisk överföring kommer bara att fungera om aktuell elevhälsa 
använder PMO som journalsystem. I övriga fall får vi göra som vi gjort 
tidigare och skriva ut journalhandling på papper och skicka/ lämna över. 
  
Vid elektronisk överföring kommer en kopia på hela BHV-
blanketten (BHV-journalen) gå över till elevhälsan.  
  

 
  
Dvs det som visas i BHV-blanketten kommer att exporteras.  
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Slutanteckning, BHV 
Vi har from i April ett ”termpaket” för slutanteckning i våra 5-årsmallar. 
Dessa termer skall användas vid alla 5-årsbesök oavsett om barnet 
framöver kommer gå till skola med PMO eller inte.  
 
Slutanteckning, BHV ersätter därmed blanketten som för Stockholm heter: 
Sammanfattande info från BHV till SHV  
För Gotland heter den: Sammanfattning av BVC-journal efter 5 års besök   
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Slutanteckning, BHV finns även som tilläggsmall för att användas då barn 

byter BVC. 

Vissa saker behöver vi göra/tänka på redan nu!  
  
För barn som vi bokar på 5 års besök:  

 Dokumentera under Slutanteckning, BHV istället för blanketten för 
sammanfattande information från BHV till SHV.  
  

 Under patientuppgifter och samtycken i TC måste vi för samtliga barn 
fylla i: 
- Samtycke till journaldataexport till elevhälsan  
- Vem som inhämtat samtycket och datum för inhämtandet .  
 

Dels för att vi inte har ngn term för samtycke i termen för Slutanteckning. 
Dels för att överföring elektroniskt till elevhälsa med PMO inte fungerar om 
samtycke inte är ifyllt. 
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 Skriv inte ut några journalkopior på papper för överföring till elevhälsan 
innan barnet skrivs ut från BVC i samband med skolstart. I 
rekvisitionsförfrågan från elevhälsan framgår om elevhälsan har 
möjlighet att ta emot elektronisk export eller inte. 

 För de barn där vi behöver skriva ut journalen på papper kommer ny 
rutin för vilka dokument som skall till elevhälsan   
 

För de barn som redan varit på 5 årsbesök och som skall föras 
över till elevhälsan i höst:  
  

 Under patientuppgifter och samtycken i TC måste vi för samtliga av 
dessa barn fylla i: 
- Samtycke till journaldataexport till elevhälsan  
- Vem som inhämtat samtycket och datum för inhämtandet.  

 
Det kan göras på två sätt:  
- Öppna samtliga av dessa journaler och gå in och registrera samtycke 

till journaldataexport redan nu   
- Vänta med denna dokumentation tills du vet mer om vilka barn som 

skall till skola med PMO   
 

Det räcker med samtycket som vi tidigare fått av vårdnadshavare och 
antecknat på blanketten för sammanfattande information från BHV till 
SHV. Vi har frågat SLSO:s jurist. 

  
  
Avsändare:  
Projektgruppen för BHV-export (under förvaltningsprodukten Stöd 
för Vårddokumentation)  
Torbjörn Hedberg- Projektledare, FSTC  
Anna Levin – Barnhälsovårdsöverläkare, Region Gotland   
Eva Österlin – Objektspecialist, Region Gotland  
Erica Junge -Verksamhetschef BHV Sthlm Syd/Nordöst  
Ulrika Lindström- Verksamhetschef BHV Sthlm Nordväst  
Lena Marell-Verksamhetsutvecklare för BHV, SLSO  
Katarina Vestersten- Objektspecialist, SLSO e-hälsa  
  

 

 

 


