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Anteckning Sårjournal har underaktivitet Bedömning/åtgärd som uppdaterats. Under sökordet Sårtyp 

har följande ändringar gjorts: Valet Hudavskrap har tagits bort. Det finns nu tre nya val under sökordet 

Sårtyp: Hudfliksskada, Fuktskada samt Inkontinensrelaterad fuktskada. Om Hudfliksskada väljs så kom-

mer fler val fram för att välja vilken typ av hudfliksskada det gäller. Likadant gäller om Inkontinensrelate-

rad fuktskada väljs. Då finns det två olika kategorier att välja på. 

Nya underaktiviteter till anteckning NVP, palliativ vårdplan är nu färdiga och publicerade i Melior. Det 

handlar om två nya underaktiviteter: Utökat beslutstöd, del 2D samt Efter dödsfallet, del 3. Manual finns 

upprättad för de två nya underaktiviteterna.  

Anteckning Reglerad åtkomst på 1177.se kommer under vecka 9 att uppdateras med sökord för blocke-

ring av vårdnadshavare samt förlängd åtkomst. Sökord som läggs till är: Vårdnadshavare blockerad, Or-

sak till blockerad vårdnadshavare, Förlängd åtkomst vårdnadshav., Förlängd åtkomst för patienten samt 

Orsak till förlängd åtkomst. Manualen kommer uppdateras och finns att hitta här. Mer information och 

riktlinjer för privat och offentlig vårdpersonal finns att hitta här. 

I anteckning Mottagning, tvärprofessionell har ny mall lagts till som heter Uppföljning, post covid-19. 

Denna mallen är framtagen för att underlätta dokumentationen av patienter som är i behov av fortsatt 

behandling post covid-19. Mallen kan användas av samtliga yrkeskategorier och ger förutsättningar för 

att dokumentera tvärprofessionellt.  

Uppdatering för NEWS till NEWS2 och ONEWS (Obstetrisk NEWS) kommer att ske 17/3. Mer information 

finns att hitta här.  

På förekommen anledning ges en påminnelse om att verksamheterna ser över att riktlinjerna som finns i 

manualer för Melior, efterföljs. Dessa finns att att hitta på Vårdgivare Skåne. Ett exempel på detta är 

manualen för Livsuppehållande behandling. 

När anteckningar och mallar uppdateras i Melior behöver även lokala lathundar/dikteringsmallar för dik-

tering uppdateras.  

 

Regional styrgrupp journaldokumentation har 200904 tagit beslut om att begränsa arbetet i be-

fintliga journalsystem, vad gäller anpassning av dokumentationsunderlag. Godkännande av nya 

anteckningar och andra stora förändringar sker endast om mycket starka skäl finns. Sedan tidi-

gare godkända anteckningar kommer att slutföras. 

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/dokumentation/reggemensamma-ant---fillistning/reglerad-atkomst-pa-1177.se-manual
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/journalhantering/journalen-natet/
https://intra.skane.se/nyheter/nu-inforsnews2-och-obstetrisk-news2?filter=34
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/dokumentation/reggemensamma-ant---fillistning/livsuppehallande-behandling-manual
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