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Gemensam dokumentation i e-journal för alla BVC 
– 15 februari 2022 är sista dagen för dokumentation i pappersjournal 

 

Region Örebro län upphandlade 2016 en e-journal för barnhälsovården 
(eWeave BHV) med tillväxtkurva (Growth) som även var för övriga barn-
verksamheterna. Planerad start av systemet var till september 2017 men 
sköts upp i omgångar. Örebro blev sedan näst sist av alla regioner att 
införa e-journalen i barnhälsovården januari 2019. Införandet blev dock inte 
smärtfritt och fr.o.m. april 2019 beslutades att BVC i Örebro och Söder + 
Nora och Hällefors skulle återgå till pappersjournalen. Undantag gjordes för 
tillväxt där alla BVC fortsatt skulle registrera i tillväxtapplikationen eWeave 
Growth. Barnkliniken och barnmottagningen hade då redan från våren 2017 
börjat registrera i den gemensamma tillväxtappen. 

Sedan våren 2019 har det skett ett omfattande utvecklingsarbete med flera 
uppdateringar som kanske främst har givit e-journalen en bättre översikt 
och en ny vaccinationsapplikation. Systemet har även blivit snabbare och IT 
har åtgärdat att användaren inte riskerar bli utloggad. Från den 1 december 
2020 dokumenteras alla vaccinationer i eWeave BHV. 

Efter den senaste uppdateringen till v6.6. den 6 december 2021 är det nu 
dags för alla BVC i region Örebro att börja dokumentera i eWeave BHV 
journal. Förutsättningarna för en övergång är bättre. Förutom ett reviderat 
journalsystem, är även utbildningarna förhoppningsvis bättre, t.ex. så 
medverkar en van BHV-sjuksköterska som arbetat med systemet. Samtidigt 
med övergång till e-journal så upphör all dubbeldokumentation i 
BHVsystem. Övergången till e-journal innebär flera konsekvenser och 
följande gäller: 
 

BHVsystem 

• Stänger för all inmatning 30 december 2021, dvs. all 
dubbeldokumentation upphör. 

• Amning och rökning för år 2021 måste vara införd i BHVsystem 
innan 30 december 2021. 

• Från 1 januari 2022 kommer endast ”Nytillkomna och namn-
adressändringar” vara aktivt. 

 

 forts. 
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eWeave BHV journal (e-journal) 

• Utbildning för personal på BVC Örebro/söder erbjuds mellan 13 januari och 7 februari. 
Till logga in: Utbildningsportalen PING PONG 

• Vid utbildningstillfällena medverkar BHV-sjuksköterska som använt systemet i två år. 
• BVC-personal i Hällefors och Nora får sin utbildning på plats lokalt. 
• Omgående efter utbildning påbörjas dokumentation i eWeave BHV journal. 
• Gäller för dokumentation av alla barn födda fr.o.m. år 2018. 

– Undantag: för barn födda t.o.m. år 2017 sker fortsatt dokumentation i pappersjournal BHV. 
• BVC rekommenderas att dokumentera amning och rökning i eWeave BHV journal för år 2022  

(mer information vid utbildningstillfällena). 
• Extra tid behövs vid första besök med e journal. 
• Särskild daglig support finns tillgänglig från 14 januari till 4 mars därefter tar ordinarie support över. 

 

Pappersjournal BHV 

• 15 februari 2021 är sista dagen för dokumentation i BHV pappersjournal. 
 

All BVC-personal måste gå utbildning 

Om man blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta på något av de annonserade tillfällena, kontakta CBHV 
enhetens administratör för en lösning: 

Hanna Marklund, hanna.marklund@regionorebrolan.se 

 

Med förhoppning att allt kommer att fungera bra! 

CBHV 

Maria Lind, vårdutvecklare 
Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare 
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