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Då färre förändringar görs i Melior i nuläget skickar arbetsgrupp Melior inte ut informationsbrev varje 

månad längre, utan informationsbrev kommer då nya förändringar finns att förmedla. 

Nytt mätvärde ICDSC-skalan, totalpoäng byggs i Melior. ICDSC-skalan är en skala som används för  

bedömning av delirium hos intensivvårdspatienter. 

Nytt mätvärde Swe-PEWS, totalpoäng byggs i Melior. PEWS står för Pediatric Early Warning Score. Swe-

PEWS är en nationellt förankrad skala motsvarande NEWS, fast för barn.  

Information om bedömningsskalan finns hos LÖF. 

Akutmottagningen i Malmö har önskemål om ett nytt sökord i anteckning Utskrivningsplanering  

arbetsmall Utskrivningsplanering, akuten. Sökordet innehåller information om huruvida patienten har 

en infart. Om patienten har en infart ska ytterligare ett sökord komma fram för borttag av infart.  

Sökordet ska vara obligatoriskt. Eftersom det årligen görs flertal avvikelser och Lex  

Maria-anmälningar med anledning av att patienter skrivs ut med kvarvarande PVK har arbetsgruppen 

beslutat att genomföra detta. 

Efter sökordet Smärta NRS (0-10) har en klockbox lagts till. Detta då sökordet ofta används i  

journalanteckningar som öppnas vid ett tillfälle och sedan används under en längre period. För att det 

ska vara tydligt när smärtskattningen är genomförd behöver datum och tid skrivas in vid varje mätning. 

Sökordet Upplysning byts ut mot Tillåtelse berätta om vistelse i samtliga anteckningar under vecka 49. 

Efter diskussion med regionjurist och informationssäkerhetssamordnare har beslut tagits att sökordet 

Upplysning ska tas bort ur Melior. Sökordet är inte juridiskt korrekt gällande hur vi ska agera i samband 

med att vi lämnar ut uppgifter om våra patienter. Det vi vid patientens ankomst till exempelvis  

avdelning ska fråga om är huruvida vi får lämna ut information om att patienten befinner sig på  

avdelningen eller inte. När det gäller andra uppgifter om patienten som lämnas ut, exempelvis till  

närstående, ska patienten tillfrågas vid varje tillfälle. Anteckningarna som sökordet Upplysning idag finns 

i används huvudsakligen i samband med att patienten ankommer till avdelningar eller mottagningar. 

Sökordet Tillåtelse berätta om vistelse motsvarar därför bättre vad som ska dokumenteras i journalen 

när dessa anteckningar skrivs. 

 

 

 

 

 

 

https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/pews
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Sökordet Enskilt samtal med vårdpers. läggs till i ett flertal anteckningar och arbetsmallar som används 

inom barnsjukvården. Sökordet används för att dokumentera erbjudande till barn i barnsjukvården om 

att få samtala enskilt med vårdpersonal samt genomförandet av dessa samtal. 
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