
 
 
 
 

Rutiner för överrapportering från neonatalvård till barnhälsovård  
(BHV) 
Varje barn som föds får ett ID-nummer som överensstämmer med moderns.  

När familjen skrivs ut från neonatalvården skickas ett mail till BHV:s funktionsbrevlåda med  

följande standardmeddelande där ID-numret finns angivet:  

”Idag 2018-xx-xx har ett barn med (ID-nummer XXX) (partusdatum XXX) lämnat  

neonatalvården för hemgång. Var god ta del av Blankett FV2 och barnrapport via Obstetrix samt 

omvårdnadsepikris via NCS cross daterad XXX”. 

Observera att det är barnnummer som ska skrivas – INTE personnummer. Den som öppnar  

mailet på VC/BVC återkopplar på detsamma att meddelandet är mottaget. Denna rutin ersätter  

helt pappershantering och internpost i samband med överrapportering mellan neonatalvården 

och BHV. 

Samtliga BHV-sjuksköterskor ska ha läsbehörighet i Obstetrix. 

När man loggat in på patienten öppnas journalen upp genom att klicka på plustecknet intill  

ikonen för MVC-mappen för aktuellt år. Flera undermappar kommer då fram. För att läsa  

barnrapporten – klicka på plustecknet intill ikonen för inl förl – mappen och därefter på  

plustecknet framför ikonen för journaltext. Välj ”barnrapport”. FV2 ligger som en egen  

undermapp under inl förl – mappen. 

Vid behov av tidig kontakt med familjen eller annan anledning till muntlig överrapportering  

ombedes BHV-sjuksköterskan i mailet att kontakta neonatal via telefon så snart som möjligt. I de  

fall hemgång blir aktuell så snabbt att neonatal inte hinner vänta in att BHV-sjuksköterskan ringer  

upp, används den direkttelefon vars nummer BHV har angivit. 

Icke svensktalande familj ska i den mån det är möjligt få en tid till BHV redan 

innan de skrivs ut från neonatalvården. För att boka tid används den direkttelefon vars nummer  

BHV har angivit. Viktigt är att även kontrollera med familjen att den adress som finns angiven i  

journalen är korrekt samt att ett telefonnummer finns. Ange på pappren att tolkbehov finns och  

vilket språk. 

Alla familjer ska innan hemgång få uppmaning om att själva kontakta sin BHV om de inte har  

blivit kontaktade inom en vecka. 

Vid behov av tidig uppföljning av barnets vikt vid helg, röda dagar eller om överrapportering till  

BHV inte kunnat ske tas barnet tillbaka på återbesök till neonatal som vanligt. Neonatal har  

ansvar för barnets hälsovård fram till dess att överrapportering är bekräftad av BHV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Hellerfelt, Barnhälsovården, Datum 2018-04-09 




