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Lathund - hantering vid sammanslagning av vårdkontakt
eller personnummer när det finns ordinerade läkemedel
Viktig information till Dig med behörighet att flytta information från vårdkontakt samt slå ihop
personnummer.

Sammanslagning vårdkontakt
När man slår samman två vårdkontakter som båda innehåller läkemedel får man upp
följande dialogruta och val:

Tryck ”Avbryt” i dialogrutan och kontakta ansvarig läkare för att se över insatta ordinationer i
båda vårdkontakterna
1) Om vårdkontakterna innehåller samma ordinationer måste de manuellt tas bort från
det ena vårdtillfället innan sammanslagning sker. Detta för att undvika dubbletter.
Ordination tas bort genom att markera läkemedelsraden och klicka sedan på
knappen ”Ta bort”.

2) OBS! Om båda vårdkontakterna innehåller samma ordinationer som hunnit bli
utdelade och signerade går de inte att ta bort (se rutin ovan).
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Sammanslagning av vårdkontakterna bör då inte ske p.g.a. dubblett av ordination
kommer att skapas. Det kan uppstå låsningar i systemet som leder till att dubbletterna
inte går att sätta ut på den sammanslagna vårdkontakten. Det visas då dubbla
ordinationer i Utdelningslistan.
Sammanslagning av vårdkontakterna ska istället ske när patienten är utskriven från
slutenvården.

OBS!
Tänk på att ansvarig läkare måste titta igenom och ev. justera ordinationerna när
sammanslagning av vårdkontakt har skett med läkemedel i båda vårdtillfällena.
Detta gäller både i Ordinationsöversikten (knappen Läkemedel) samt Aktuella
Ordinationer.

Sammanslagning av personnummer
OBS - Den journalmapp som har det korrekta personnumret kan inte vara inskriven
på en avdelning i Melior. Sammanslagningen får då göras efter att patienten skrivits
ut från avdelningen.
Vid sammanslagning av två personnummer där det finns ordinerade läkemedel i
båda journalerna kommer en dialogruta upp som informerar om detta.

Ansvarig läkare måste se över läkemedelsordinationer i den sammanslagna
journalen (det korrekta personnumret) och ta bort eventuella dubbletter av
läkemedelsordinationer. Viktigt att kontroll görs i Aktuella Ordinationer.

