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Anteckning Swe-PEWS bedömning har byggts i Melior. Swe-PEWS är en bedömningsskala för barn för att 

tidigt hitta och bedöma kritisk sjuka patienter tidigare (på samma sätt som NEWS för vuxna). 

Anteckning In- och utfarter har en underaktivitet som heter Dränage. Denna underaktivitet kommer att 

tas bort. Dränage, vårdplan kommer uppdateras med några val på sökord för att omfatta även det som 

funnits i anteckning Dränage. Dränage, vårdplan kommer också att flyttas till aktivitetsmappen In- och 

utfarter i Melior för att hittas tillsammans med övriga in- och utfarter i Melior. 

I anteckning Inskrivning, omvårdnad finns vitalparametrar i flera mallar. För vuxna patienter på soma-

tiska slutenvårdsavdelningar i Region Skåne ska NEWS användas och detta dokumenteras i anteckning 

eller via Medanets. Av denna anledning kommer vitalparametrarna tas bort ur mallarna för vuxna soma-

tiska patienter i Inskrivning, omvårdnad. Syftet är att minska risken för dubbeldokumentation och felakt-

igt dokumenterade vitalparametrar. 

Anteckning Ortostatisk blodtrycksmätning uppdateras med nya sökord. Varje sökord innehåller idag 

både blodtryck och puls. Sökorden ersätts med ett sökord för blodtryck och ett sökord för puls. Detta är 

en förberedelse att kunna registrera ortostatisk blodtrycksmätning via appen Medanets.  

I anteckning Midline-kateter har undersköterskor fått skrivbehörighet då det är vanligt att undersköters-

kor avvecklar midline-katetrar i Region Skåne. 

I Epikris, tvärprofessionell finns ett sökord Covid-19-prov vid utskrivning som i nuläget är obligatoriskt. 

Obligatet på sökordet kommer tas bort eftersom patienter inte längre rutinmässigt provtas i samband 

med utskrivning. 

Vi får ibland frågor om vilka anteckningar i Melior som är dolda i Journalen på 1177. På Journalen via nä-

tet - Vårdgivare Skåne (skane.se) finns information om detta.                                                                                                    
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