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Informationsmeddelande 

 

Information avseende Melior 
Information angående Pilning bakåt i tiden för utsatt ordination samt Klockboxen i 
Ordinationsöversikten 
 

 
Dokument ID: 69862 

Typ av åtgärd: Information 

Meddelande till Cerners kunder som använder Melior   

Datum: 2021-11-15 
Viktigt:   Meddelandet ska distribueras vidare inom kundens organisation till de befattningshavare som kan 

behöva denna information för korrekt användning av produkten.  

 

Detta brev innehåller information avseende Pilning bakåt i tiden för utsatt ordination samt Klockboxen i 
Ordinationsöversikten. Detta med anledning av att det inkommit ett ärende till supporten att utsatta 
ordinationer i Ordinationsöversikten återanvänds. Denna funktionalitet stöds ej i Meliors Ordinationsöversikt.  

För att ordinationer ska bli tydliga så behöver utsatta ordinationer sättas in igen istället för att återanvändas. 

 

Beskrivning i inrapporterat ärende 
 
Utgångsläget är att en ordination exempelvis är utsatt den 5/11. 

 
 
 
Den 8/11 pilar läkaren på nollan för den 5/11 och svarar Nej på frågan i meddelandet ”Du försöker ordinera 
bakåt i tiden för följande läkemedel: Ringer-Acetat… Vill du skapa passerade utdelningar?”.  
Nu visas en pil istället för nollan i cellen för den 5/11.  

 
 
Om man tittar på pilarna översiktligt i Ordinationsöversikten så kan det tolkas som att patienten har fått 
ordinationen även den 5/11.  

 
 
 
 
Korrekt hantering i Melior 
 
Att utsättning är gjord (ordinationen = nollad) är ett aktivt ställningstagande som har tagits. 
Vid pilning på en nolla enligt beskrivningen i det inrapporterade ärendet genereras en pil i cellen. 
 
För att se vilka utdelningstillfällen som finns för ordinationen behöver aktuell cell markeras och resultatet 
visas därmed i Klockboxen. För fullständig information kan historiken tas fram. 
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Vid markering av cellen i beskrivet scenario finns inga utdelningstillfällen i Klockboxen för den 5/11 p g a att 
läkaren svarat Nej på frågan i meddelandet ”Du försöker ordinera bakåt i tiden för följande läkemedel: 
Ringer-Acetat… Vill du skapa passerade utdelningar?”.  

 
 
 
För att ordinationer ska bli tydliga så behöver utsatta ordinationer sättas in igen istället för att 
återanvändas genom att pila på nolla. 

           
 

 

Kontaktinformation 

Har ni några ytterligare frågor kring ovanstående kontakta gärna undertecknade. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lena Junermark Martin Axelsson 
Produktägare Melior   Produktspecialist 
E-mail:lena.junermark@cerner.com        E-mail:martin.axelsson@cerner.com 
Telefon: 070-6628893         Telefon: 076-8400124 


