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Stöddokument för arbete i journalmall Sexuell- och 

reproduktiv hälsa 
 

Regiongemensam dokumentationsstandard gällande journalmallen sexuell och 

reproduktiv hälsa. 

• Systemgemensam journalmall i TakeCare, Sexuell och reproduktiv hälsa 

är framtagen för barnmorskor och läkare som har patientbesök i öppenvården i 

Region Stockholm.  

• Vid besöket väljer vårdgivaren endast att dokumentera under de sökord som är 

relevant för aktuellt vårdtillfälle. 

 

Anvisning för användning av regiongemensamma sökord 
 

Besök 

 

Rubrik – skrivskyddad 

Identitetskontroll 

 

Kontroll av person-id i förhållande till 

identitetsbeteckning, enhetligt utformat 

identitetsbeteckning, registrerat i folkbokföringen, för 

fysisk person 

Kontaktorsak 

 

Patientens beskrivning och uppfattning om anledning till 

kontakt. 

Närvarande Används för att dokumentera närvarande aktörers namn 

och roll/befattning på det aktuella mötet. Aktörer kan 

vara fysiska vårdgivare, närstående, företrädare, 

medmänniskor m.fl. som är på platsen för visst möte 

rörande viss patient, t.ex. vårdkonferens 

Språk 

 

Språk annat än svenska samt ev. behov av tolk 

Tolkkontakt 

 

Språktolk för patientrelaterad aktivitet 

Patientsamtycke 

 

Används för att dokumentera om patienten samtycker 

eller ej till sms-påminnelse och/ eller sammanhållen 

journalföring.  

Medgivande till att få 

kallelse via öppet nät  

Patientens medgivande till att få kallelse via öppet nät 

som också innebär att vårdgivaren behandlar 



 
 

2 (5) 

Referensgrupp för förvaltning av  

Journalmall Sexuell och reproduktiv hälsa 

 

STÖDDOKUMENT 

2021-11-24 

 

 

 

personuppgifter i öppna nät. En överföring av en 

påminnelse eller en kallelse får: 

1. endast göras efter att patienten har gett sitt 

medgivande, och 

2. inte avslöja detaljer om patientens hälsotillstånd eller 

andra personliga förhållanden, 3 kap. 17 § HSLF-FS 

2016:40. Vårdgivaren ska genomföra och dokumentera 

en behovs- och riskanalys för användning av 

påminnelser och kallelser via sms eller e-post, enligt 3 

kap. 16 § HSLF-FS 2016:40. 

Aktuellt 

 

Patientens eller dess företrädares egen redogörelse för 

den aktuella situationen, vårdgivares beskrivning av 

aktuella fakta, beskrivning av patientens nuvarande 

tillstånd 

Anamnes 

 

 

Socialt 

 

Levnadsförhållanden 

Tidigare graviditeter och 

förlossningar 

 

Uppgifter om patientens tidigare graviditeter och 

förlossningar. Med undertermer 

Bristning i samband med 

förlossning 

 

Bristning i samband med vaginal förlossning, 

klassificerad enligt ICD – 10. 

Inkontinens 

 

Patienten uppger någon form av inkontinens så som 

urin- tarm- och/ eller gasinkontinens. 

Sjukdomar av relevans för 

val av preventivmetod 

 

Med värdetermer 

Tidigare 

operationer/ingrepp av 

relevans för val av 

preventivmetod 

 

Med undertermer 

Aktuella läkemedel att 

beakta vid hormonella 

preventivmedel 

 

Med undertermer 

Ärftlighet, sjukdom hos 

förstagradssläkting – 

preventivmedel 

Med undertermer 
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Tidigare STI 

 

Sexuellt överförbara infektioner som är verifierade med 

provsvar före denna vårdkontakt, sjukdomen kan vara 

pågående eller genomgången 

Preventivmetod, tidigare 

 

Preventivmetod som patienten tidigare använt. Med 

preventivmetod menas här olika hormonella 

preventivmetoder, spiraler, akutpreventivmetoder, 

barriärmetoder och naturliga metoder. Med undertermer 

Preventivmetod, aktuell 

 

Preventivmetod som patienten använder vid  detta 

aktuella besök. Med preventivmetod menas här olika 

hormonella preventivmetoder, spiraler, 

akutpreventivmetoder, barriärmetoder och naturliga 

metoder. Med undertermer 

Sexualanamnes 

 

Anamnes avseende sexuell aktivitet under en viss 

tidsperiod, avser antal partners samt sexuella lokaler  

Sexuell kontakt utomlands 

senaste 12 månaderna 

 

Information om patienten har haft någon/några sexuell 

kontakt(er) utomlands de senaste 12 månaderna 

Senaste cellprovtagning enl. 

screeningprogram 

 

Ange när det senaste gynekologiska cellprovet är taget. 

Med undertermer och fritext. 

Menstruationsintervall 

 

Från den första blödningsdagen av menstruationen till 

första blödningsdagen i nästa menstruation samt antal 

blödningsdagar.  

Sista menstruation, dag 1 

 

När sista menstruation startade 

Menstruationsrelaterade 

besvär 

Ange lödningsmönster och andra besvär som avviker 

från en normal menstruationscykel 

Levnadsvanor 

 

 

Rökvanor – tobak 

 

Uppgift om hur många cigaretter personen röker under 

en dag alternativ om personen inte röker dagligen eller 

aldrig har rökt. Med värdetermer. 

Snusvanor – snusdosor 

 

Uppgift om hur många snusdosor personen konsumerar 

under en vecka alternativ om personen inte snusar 

dagligen eller aldrig har snusat. Med värdetermer. 

Substansbruk 

 

Allt bruk av substanser som ger en rusgivande eller 

sinnesförändrande effekt, oberoende av om bruket 

karakteriseras som bruk, riskbruk, missbruk eller 

beroende. Inkluderar alkoholbruk. Bruk av nikotin, kaffe 
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och te eller av legala läkemedel enligt ordination 

inkluderas inte. Med undertermer. 

Status 

 

 

Gynekologisk undersökning 

 

 

Vulva 

 

De externa könsdelarna hos kvinnan. Här ingår klitoris, 

blygdläpparna, förgården och dess körtlar. 

Vagina 

 

Ett av de inre, kvinnliga könsorganen. Vaginan sträcker 

sig från livmodern till vulvan. 

Livmodertapp 

 

Nedersta delen av livmodern som ligger närmast slidans 

mynning 

Livmoder 

 

Det organ hos kvinnan i vilket det befruktade ägget 

utvecklas till foster. 

Adnexa uteri 

 

Samlingsnamn för äggstockar, äggledare och livmoderns 

ligament 

Vaginalt ultraljud Ultraljud via vagina, beskrivning av 

undersökningsresultat 

Blodtryck systoliskt – övre 

 

Blodtryck uppmätt vid toppen av den pulsvåg som 

hjärtats sammandragningsfas (systole) framkallar 

Blodtryck diastoliskt – 

nedre 

Blodtryck uppmätt vid hjärtkamrarnas avslappningsfas 

Vikt 

 

Kroppsvikt i kilogram (kg) 

Längd 

 

Kroppslängd i cm 

BMI 

 

BMI visas i Mätvärden när vikt och längd är angivit. 

måste Hämtas från Mätvärden och dokumenteras 

manuellt. 

Åtgärd 

 

 

Provtagning 

 

Patientrelaterad aktivitet för ospecificerad provtagning. 

Ange typ av prov och/ eller lokalisation. 

Erbjudits provtagning 

Sexuellt överförbara 

infektioner 

Erbjudande om provtagning för sexuellt överförbara 

infektioner enligt gällande rutin vid aktuellt vårdtillfälle 

Graviditetstest 

 

Uppgift om när och var graviditetstestet är gjort samt 

svaret av testet. Med undertermer 

Abortrådgivning 

 

Abortrådgivning enligt Lagen om abort 1975. Stödjande 

samtal inför beslut om eventuell abort 
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Postcoital antikonception 

(PCA) 

 

Akutpreventivmedel för förhindrande av uppkomst av 

graviditet 

Smittskyddsinformation 

 

Information till patienten om smittskydd enligt 

Smittskyddslagen 

Anmälan SML 

 

Anmälan enligt Smittskyddslagen till Smittskydd 

Stockholm och smittskyddsläkare. 

Smittspårning 

 

Påbörjad, inte påbörjad, avslutad eller ej aktuell. 

Preventivmedelsrådgivning 

 

Information, samtal, ordination och åtgärd.  

Recept/hjälpmedelskort 

 

Utfärdade av recept/hjälpmedelskort. 

Spiral in/ut 

 

Insättning eller uttagande av intrauterina 

preventivmedel. Beskrivning av åtgärd samt eventuella 

kommentarer 

P-stavar in/ut 

 

Beskrivning av insättning eller uttagande av subkutant 

preventivmedel samt typ och dos av bedövning. 

Depåinjektion 

 

Inkluderar planering och administrering av 

depåinjektion 

LOT-nummer 

 

Identifikationsnummer för materiel för samtliga spiraler 

implantat och p-spruta. 

Information till patienten 

 

Uppgift om den information som lämnats till patienten. 

Remiss 

 

Handling som utgör beställning av tjänst eller begäran 

om övertagande av vårdansvar för en patient 

Planering 

 

Patientrelaterad aktivitet som resulterar i minst en 

planlagd patientrelaterad aktivitet eller avstådd 

patientrelaterad aktivitet.  
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