Lathund

AsynjaVisph
Dokumentation i BHV-journal vid samkönade
vårdnadshavare
Som det är idag så kan man registrera två föräldrar av samma kön i systemet (patientuppgifter) men
BHV-blanketten tar bara med den ena föräldern. Problemet ligger inte i registreringen av
patientuppgifter utan kopplingen till den nationella BHV-blanketten.
Det pågår diskussioner på nationell nivå när det gäller samkönade par om hur vi ska hantera
dokumentationen i våra olika journalsystem. Tillsvidare har vi följande rutin.
Rutin vid utskrift:
Vid utskrift av BHV-blanketten ex. familjen flyttar, kommer bara den ena vårdnadshavaren med
över till BHV-blanketten. Därför måste man efter utskrift manuellt skriva till den andra
vårdnadshavaren på ledig plats på sidan 1. Ex. två mödrar, stryk över fader och skriv moder
manuellt.
Rutin vid registrering av föräldrars rökvanor:
Vi har utgått från BHVQ (kvalitetsregister för barnhälsovården) när det gäller Moder eller
motsvarande (vårdnadshavare 1) och Fader eller motsvarande (vårdnadshavare 2).
För att få med sig uppgifter till statistiken måste registrering ske på moder och fader. Syftet är att
kunna se vårdnadshavare i hemmet som röker. För att förtydliga att det är ex. två mödrar kan man i
kommentar skriva som på BILD 1.
BILD 1
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Rutin vid registrering av uppgiftslämnare och barn i ordningen:
Vid registrering av uppgiftslämnare välj Moder och Annan om det är två mödrar. Skriv i kommentarsfältet
som på BILD 2, Annan = Moder (vårdnadshavare 2).
Eftersom vi hämtar statistik från termerna BHV Barn i ordning hos moder/fader, dels vårdtyngd gällande
förstagångsföräldrar men även statistik till föräldrastöd i grupp så måste vi på liknande sätt dokumentera på
moder och fader för att få med sig uppgifter till statistiken, se BILD 2.

BILD 2

Rutin vid registrering av föräldragrupper:
Vid registrering av föräldragrupper när det gäller Erbjudits, Ej Erbjudits och Tacka nej
måste man registrera vårdnadshavare 2 på faderns plats som på bilden.
BILD 3

Rutin vid registrering av föräldragrupper, Deltagit:
Här måste man också registrera Deltagit på faderns plats och skriva i kommentar att det är
moder.
BILD 4
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