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Syfte och omfattning
Dokumentet beskriver hantering av uppdatering av patientdata i PMO och
omfattar alla berörda verksamheter inom Region Gävleborg inklusive vårdgivare
med avtal som är användare av PMO.

Allmänt
I Patientdata i PMO finns bl.a. uppgifter om patientens namn, adress, telefon,
anhöriguppgifter och patientkoder som t.ex. Fast Vårdkontakt. Många av de
uppgifter som Befolkningsregistret är huvudsystem för registreras i
Befolkningsregistret för att sedan uppdateras automatiskt i PMO när aviseringsfil
och listningsfil körs till PMO.

Beskrivning
Patientuppgifter
Patientuppgifter som t.ex. namn, adress, skyddad identitet, civilstånd, avliden
uppdateras automatiskt i PMO en gång/vecka när uppgifter ändrats i
Befolkningsregistret för patienten. Uppdatering sker via Aviseringsfil som körs
varje tisdag eller onsdag. Observera att det endast sker automatisk uppdatering på
medborgare inom Gävleborgs län. Automatisk uppdatering av utomlänspatienter
sker alltså inte. Däremot finns möjlighet att via Onlineslagningen kontrollera om
det finns uppgifter från Befolkningsregistret att uppdatera i PMO.
På de patienter som flyttar ut från länet kommer den adress in som patienten
flyttar till, dock uppdateras inte adressen om patienten flyttar vidare inom annat
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län eller till annat län. I detta fall uppdateras adressuppgifterna manuellt via
Onlineslagningen.

Listningsuppgifter
Uppgift om vilken Hälsocentral patienten är listad hos, vilken Fast läkarkontakt
patienten valt samt Fast vårdkontakt uppdateras automatiskt i PMO en
gång/månad när sådan uppgift ändrats i Befolkningsregistret. Uppdatering sker via
Listningsfil som körs kring den 5:e varje månad.
För patient som aktivt listat sig hos en hälsocentral visas i PMO: Hälsocentral,
datum, Aktivt listad och fast läkarkontakt.
För patient som inte aktivt listat sig hos en hälsocentral (d.v.s. Geografiskt listad)
visas i PMO: Hälsocentral, datum och Listad.
Observera att om en uppgift införts manuellt i PMO som inte stämmer överens
med vad som finns i Befolkningsregistret skrivs informationen över i PMO med
den information som finns i Befolkningsregistret.

Uppdatera patientdata manuellt från Befolkningsregistret
via Onlineslagningen:
Om behov av att uppdatera t.ex. Fast vårdkontakt innan den automatiska
uppdateringen sker via listningsfilen så kan Onlineslagningen användas.
1. Klicka på Patientdata för patienten.
2. Klicka på knappen Ändra.
3. Klicka på knappen Uppdatera.

I kolumnen Nuvarande patientvärde visas de uppgifter som idag finns i
PMO och i kolumnen Värden från befolkningsregister visas uppgifter
som finns att hämta från Befolkningsregistret. Alla uppgifter som saknas
eller skiljer från vad som finns i PMO markeras med röda bockar till
vänster om uppgiften.

4. Avmarkera de uppgifter du inte önskar uppdatera PMO med.
Husläkare: i denna del visas patientens listningsuppgifter. Husläkare =

Utskriftsdatum: 2022-03-15

Page 2 of 3

Beskrivning

3(3)

Dokumentnamn: PMO - Uppdatering patientdata (inkl listning, avisering, fast vårdkontakt)
Dokument ID: 09-408556

Giltigt t.o.m.: 2023-04-08

Revisionsnr: 4

Fast läkarkontakt.
Patientkoder: i denna del visas patientens uppgifter om Fast Vårdkontakt,
Fast Vårdkontakt Titel och Fast Vårdkontakt Enhet.
5. Klicka på knappen Uppdatera.
6. Klicka på knappen OK.
7. Klicka på knappen Spara i vyn Patientdata.

Referenser
Dokumentnamn
Fast vårdkontakt Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Plats
Platina
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