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Information gällande förändringar i Meliors dokumentationsmodul
sommaren 2020
Anteckning Epiduralkateter med underaktiviteter Epiduralkateter, inläggning och Epiduralkateter, skötsel är byggd. Det finns sedan tidigare tre sätt att dokumentera epiduralkateter: Epiduralkateter, EDAinläggning samt en underaktivitet till In- och utfarter som också heter Epiduralkateter. Dessa tidigare
sätt kommer att tas bort under andra halvan av oktober, eftersom flera sätt att dokumentera samma
sak är en risk för patientsäkerheten.
Två nya mätvärden för nefrostomier är byggda. Urin nefrostomi, vänster och Urin nefrostomi, höger. Tidigare mätvärde Nefrostomi är borttaget.
Ny anteckning Central dialyskateter (CDK) är byggd.Anteckningen har en underaktivitet CDK-kateter, inläggning. Anteckningen ger möjlighet att dokumentera inläggning av CDK-kateter strukturerat, och därmed finns också möjlighet att ta ut statistik för kvalitetsförbättring.
Ny anteckning Nervblockad, kvarligg. infart är byggd. Anteckningen ska användas för de patienter som
har kvarliggande nervblockader för att säkerställa att detta syns tydligt i journalen. Befintlig anteckning
Plexuskateter kommer att tas bort under andra halvan av oktober, då detta är en typ av kvarliggande
nervblockad. Anteckningen Nervblockad har också uppdaterats med en hänvisning till ny anteckning
Nervblockad, kvarligg. Infart om valet Ja väljs på sökordet Kvarliggande kateter.
Vid användningen av mallen NEWS, habituellt låg syremättnad kommer poängen hädanefter redovisas
på en ny mätvärdesterm som heter NEWS, totalp hab låg syremättn. Detta behövs för att det ska bli tydligare i mätvärden vilken skala som används, vilket möjliggör för nya digitaliseringsprojekt för att förenkla arbetet kring NEWS.
Anteckning Allmänna patientuppgifter kommer att uppdateras. Sökordet Närstående kommer att uppdateras genom att färdiga val finns för vem som ska kontaktas i första, andra och tredje hand samt vilken tidpunkt på dygnet som kontakt önskas. Det kommer också finnas ett val för om närstående har behov av tolk. Nytt sökord Kontaktperson i vården, barn kommer att läggas till.
Ny anteckning Sårbehandlingskonsult är byggd. Anteckningen har tidigare hetat Sårvårdskonsult.
Anteckningen kommer att användas av trycksårssjuksköterskorna.
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