Lathund/Rutin

AsynjaVisph
Lathund för inskrivning BHV (nya vårdgivare)
Enheten skall börja dokumentera i AsynjaVisph.
Uppgifter som behöver skrivas in är:
 Alla barn skall skrivas in på den BHV sjuksköterska som är ansvarig för barnet.
 Journaluppgifter behöver skrivas in manuellt, använd inskrivningsmall för detta
ändamål. Dokumentera inte löpande journaltext.
 Vaccinationer förs in manuellt
 Tillväxtuppgifter förs in manuellt
 Utskrift av BHV journal från tidigare system skannas in enligt rekommendation av
Central Barnhälsovård.
 Gammal journal är läskopia, antingen pappersjournal eller datajournal.

Hämta patient
Välj Sök patient...

1.

Läs mer på vårdgivarwebben AsynjaVisph om hur man registrerar patienter med
”ofullständigt” personnummer.
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BHV inskrivning
Skriv in patienten i AsynjaVisph via Nytt-menyn: Vårdkontakter – In/utskrivning BHV.
Fyll i inskrivningsuppgifter för barnet (datum när barnet skrevs in på BVC).
▪ Datum - skriv eller hämta inskrivningsdatum via kalendern
▪ Ansvarig - fyll i ansvarig BHV-sjuksköterska. Högerklicka för eget namn.
Grupp - här finns möjlighet att fylla i vilket område barnet tillhör. Grupperna skapas och
finns i vårdenhetens patientlista
Välj Spara & Stäng

Inskrivning journaluppgifter
Välj journalmall BHV Inskrivning, inflyttad
Det går med fördel att använda ”Lägg till innehåll” i övre menyraden. Man slipper skriva så
mycket och kan i efterhand ändra det som är avviker.
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Följ mallens termer, den är mycket omfattande. Anledningen till detta är att man skall
journalföra det som är viktigt för att statistiken skall bli korrekt i slutet av året. Det gäller den
verksamhetsnära statistiken såväl som de nationella rapporterna som gäller amning,
vaccination och rökning.

Glöm inte att klarmarkera avklarade BHV program, de programmen med fet text i exemplet
nedan med ”Klara”.
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Fortsätt föra över journaluppgifter, glöm inte att klarmarkera.

Tillväxtuppgifter
Börja med att registrera födelseuppgifter
Gå via Nytt, Registrera mätvärde, Födelse/Föräldrauppgifter

Registrera aktuella mätvärden, observera att datumet är förinställt på dagens datum, skall vara
datum för när barnet är fött.
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Fortsätt med att registrera tillväxtuppgifter, bedömning bör göras hur många mätvärden som
skall föras in.
Gå via Nytt, Registrera mätvärden, Tillväxtuppgifter.

Registrera mätvärden, ändra till aktuellt datum. För att registrera ytterligare tillväxtuppgifter
välj Signera & skapa ny.

Registrera vaccination
Registrera givna vaccinationer via Nytt menyn

eller via Läkemedelsjournalen i patientens journal. Välj Registrering externt utförd.
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Rekommendationen är att man sedan ska välja ett vaccinationsschema, speciellt om det är
många vaccinationer kvar att ge. Fördelen med detta är att man söka på missade
vaccinationer.

Valen finns i Nytt menyn Läkemedel - Vaccination
Följande vaccinations scheman finns att välja på:

Klicka sedan bort givna vaccinationer.

Välj sedan preparat och ungefärligt datum för när de skall ges.
Signera.
Nu är ordinationer skapade för kommande vaccinationer.
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