
Hvordan sende en PLO- melding 
til ‘Overvektspoliklinikken

for barn og unge’ 



Sende PLO-melding i CGM

1. Korrespondanse – Forespørsel (PLO)
2. Velg ‘mottaker’, og ‘NHN adresseregister’. Søk opp ‘Oslo Universitetssykehus’, 

finn ‘Barnehabiliteringen’. Trykk ‘OK’, og ‘SEND’.

3. Når skal du sende PLO-melding til overvektspoliklinikken?
1. Etter hver kontakt med familien – legg ved kopi av siste journalnotat og/eller egne 

kommentarer.
2. Om du har spørsmål til lege, klinisk ernæringsfysiolog eller psykolog kan du sende via PLO-

melding.



Kontakte ved spørsmål
CGM brukerstøtte 

Grete Verløy:  grete.verloy@hel.oslo.kommune.no

Mobil: 95266655

Anna Lekka og Maria Lindseth 

Helsesykepleier 

Anna:  91 62 86 68

Maria: 99 23 03 70

Bydelskoordinator Bjerke bydel og Grünerløkka 

mailto:grete.verloy@hel.oslo.kommune.no








Les teksten 



Klikk for å lime inn dagens notat



Hvordan legge til vedlegg i PLO-meldingen  

Vektmålinger og persentilkurver



Åpne L/V/HO 



For å ta kopi: 
Trykk Ctrl + A = området blir merket gult, 
Trykk Ctrl + C = du tar kopi
Gå tilbake til «PLO»



Gå tilbake til «PLO» Lim inn (trykk: Ctrl + V) 
Nå kommer alle vekt-kontroller inn i henvisningen.
Se over slik at det er lett for Overvektspoliklinikken å se hva som er 
hhv. vekt, lengde og KMI.
Vekt og lengde  kanlett komme i feil rad. 
Trykk bare på tangent-bordet så endrer du dette lett. 

Her kan vekt, lengde lett komme i feil rad. 
Trykk bare på tagnet bordet  så endrer du dette lett. 
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Gå tilbake til «PLO »
Se etter «Legg til vedlegg»
Åpne denne med et «klikk»



Hent fra Mediabibliotek
«Klikk«

Velg en eller flere filer fra 
Mediabibliotek

trykk «OK»



Velg mottaker 



Klikk på «Velg mottaker» 



Klikk på NHN adresseregister 
Skriv i søkefeltet  Oslo Universitetssykehus 



Klikk på Søk 
Det tar noen sekunder når du  
ser at det søkes etter adressen 



Markere Barnehabilitering 



Når du markert Barnehabilitering
Trykk ok 



Du kommer tilbake til 1- siden 
Se over teksten 
Klikk på Ok / send 
Du har nå sendt PLO- melding 
Denne ligger i journalen



’Notat-mal’ i CGM –
‘Tilbakemeldingsskjema Overvektspoliklinikken’

• Vi har laget en oversikt over hva Overvektspoliklinikken ønsker 
tilbakemelding om fra helsesykepleiers kontroll i bydel. 

• Denne kan du finne under ‘Notat’.





Klikk to ganger 
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Ta kopi av dine notater og 
lim in i PLO 



Du kommer tilbake til 1- siden 
Se over teksten 
Klikk på Ok / send 
Du har nå sendt PLO- melding 
Denne ligger i journalen



Kontakte ved spørsmål
CGM brukerstøtte 

Grete Verløy:  grete.verloy@hel.oslo.kommune.no

Mobil: 95266655

Anna Lekka og Maria Lindseth 

Helsesykepleier 

Anna:  91 62 86 68

Maria: 99 23 03 70

Bydelskoordinator Bjerke bydel og Grünerløkka 

mailto:grete.verloy@hel.oslo.kommune.no

