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Införande av eWeave BHV digital journal 
på alla BVC i hela Region Örebro län  

I april fattades beslut av Primärvårdsledningen om införande av digital 

barnhälsovårdsjournal på alla BVC i hela Örebro län. 

Informationen har gått till alla vårdcentralschefer samt chefläkare i samband med 

hälsovalsdag under april. 

En ny uppdaterad version (6.6) av journalen är tillgänglig för alla användare under 

hösten. Länk till kort visning av nya versionen (film 5 min). 

Planeringen för införandet av eWeave BHV 

Visning/demonstration (ej utbildning) av hur systemet ser ut, med möjligheter att 

ställa frågor vid Zoom-möte. OBS! Tiderna är ändrade: 

21, 23 juni kl. 10.00-11.00 och 11.00-12.00 

25 augusti, 7, 8 september kl. 10.00-11.00 och 11.00-12.00 

 Ingen föranmälan krävs. 

 Länkar skickas till BHV-sjuksköterskorna i Örebro/söders Outlook-kalender och 

man deltar om/när det är möjligt. 

 Verksamhetschef, BHV-läkare eller BHV-sjuksköterska som redan använder 

eWeave BHV och vill delta – ange datum och tid så skickas en länk. 

Utbildningstillfällen erbjuds från mitten av november i lokal på USÖ. BVC får 

information via mejl om datum och tider. 

  

IT support för eWeave BHV kommer att under två till tre veckor i samband med 

införandet särskilt att finnas tillgänglig dagligen. 

 

Alla barn dokumenteras i eWeave BHV när utbildning är genomförd (femårsbesöket 

för barn födda 2016/2017 kan v.b. undantas). 

 

December 2021 dokumenterar alla BVC i region Örebro län i eWeave BHV. 

 

Vi hoppas att det blir så smidigt som möjligt med övergången till eWeave BHV. 
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Ny på BVC 

Under det senaste året 

har jag inte kunnat träffa 

dig som är nyanställd på 

din BVC. 

Om du börjat jobba på 

BVC hösten 2020 

kommer du att kunna 

anmäla dig till ett digitalt 

möte med mig och en 

eller två kollegor. Vi 

kommer att samtala om 

barnhälsovårdsarbete, 

både regionalt och 

nationellt. Varför ser 

vårt program ut som det 

gör? Hur har utveck-

lingen varit de senaste 

åren? Dina frågor är 

viktiga. 

Du får information om 

datum och tider via mail 

och kan därefter gå in 

och anmäla dig på 

intranätet. 

Väl mött! 

Maria Lind  
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