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Dokumentation av videobesök. 2021-03-19 tog Styrgrupp journaldokumentation beslut om att verk-

samheter som använder videobesök för att ersätta mottagningsbesök ska kunna dokumentera struktu-

rerat och under verksamhetsanpassade sökord. Det är nu möjligt att få sökordet Distanskontakt (video 

eller telefon) tillagt i befintliga mallar. 

I anteckningen Rondanteckning finns nu sökordet Läkemedelsavstämning, slutförd att lägga till under 

"Nytt". 

Anteckning Oro för att barn far illa är uppdaterad. Detta gäller tillägg av några sökord och borttag av 

något enstaka sökord för att ersättas med mer strukturerade sökord gällande uppföljning. 

Sökordet Speciella önskemål kommer att läggas in i den generella mallen i anteckning Inskrivning, om-

vårdnad i arbetet för en mer personcentrerad vård.  

I anteckningen Psykiatri, kurator finns nu sökorden Psykiatrisk anamnes, Somatisk anamnes, Fysisk trä-

ning, Skolsituation och Ärftlighet att lägga till under "Nytt".  

Påminnelse om manualen för anteckning Allmänna patientuppgifter. Denna anteckning ska läggas un-
der Fria aktiviteter för att inte omfattas av journalspärr. Uppgifter som dokumenteras i Allmänna pati-
entuppgifter ska inte dokumenteras i någon annan anteckning eller mall i Melior. I anteckningen All-
männa patientuppgifter kan till exempel dokumenteras uppgifter kring körkort och tolkbehov. Under 
Fria aktiviteter ska enbart följande godkända anteckningar dokumenteras:  

• Allmänna patientuppgifter 

• Livsuppehållande behandling 

• Spärr jämlikt patientdatalagen 

• Vårdplan, cancervård (om patienten samtycker) 

• NVP, palliativ vård (om patienten samtycker) 
 

Rutindokument Region Skåne journal (skane.se) 

 
Beslut är taget i Styrgruppen att NEWS-termer i andra anteckningar och mallar än de i som omnämns i 
regionala NEWS2-rutinen kommer att tas bort. De verksamheter som inte fått uppdaterat till NEWS2 i 
sina mallar är berörda. 
 
 
 
 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/rutinermanualer-melior/manualer---fillistning/a.rutiner-region-skane-journal.pdf
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Uppdaterade samt nya manualer finns nu upplagda på Vårdgivare Skåne. 
Följande manualer är uppdaterade: 
Allmänna patientuppgifter 
Oro för att barn far illa  
Sårjournal 
 
Följande manualer är nya: 
Kontaktsätt skydd. personuppg. 
Omvårdnadsrod, tvärprof. 
Perifer långtidskateter  
 

 

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/it/it-stod-och-tjanster-a-o/melior/dokumentation/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/dokumentation/reggemensamma-ant---fillistning/allmanna-patientuppgifter-manual
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/dokumentation/reggemensamma-ant---fillistning/oro-for-att-barn-far-illa-manual
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/dokumentation/reggemensamma-ant---fillistning/sarjournal-manual
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/dokumentation/reggemensamma-ant---fillistning/kontaktsatt-skydd.-personuppg.-manual.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/dokumentation/reggemensamma-ant---fillistning/omvardnadsrond-tvarprof.-manual.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/dokumentation/reggemensamma-ant---fillistning/perifer-langtidskateter-manual.pdf
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