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Informationsbrev för mars gällande förändringar i Meliors
dokumentationsmodul
Läkarundersökning begärd av socialtjänst är publicerad i Melior. Anteckningen syns inte i
Journalen på 1177.se och ska enbart användas då läkarundersökning görs på begäran av socialtjänst.

Ny anteckning för Vårdplan, cancervård publiceras 1/3. Vårdplan, cancervård underlättar samverkan och överblickbarhet mellan olika vårdenheter samtidigt som patienten får en samlad vårdoch rehabiliteringsplan för hela cancervårdförloppet. Olika verksamheter och professioner dokumenterar gemensamt och anteckningen uppdateras kontinuerligt utifrån cancervårdsprocessen.
Anteckningen är godkänd av regional styrgrupp att läggas som en "Fri aktivitet". Manual finns
här.

Beslut är taget i Regional styrgrupp journaldokumentation att anteckning Ambulans-EKG, bedömning ska användas i hela Region Skåne. Ambulans-EKG som skickas till HIA för bedömning ska dokumenteras i denna anteckning. En pilot har genomförts på HIA i Helsingborg och
denna föll väl ut. Bakgrunden till beslutet är att bedömningen ska finnas i patientens journal och
följa med under vårdkontakten samt ökad följsamhet till GDPR.
4/4 publiceras anteckning Läkemedelsgenomgång, basal. Anteckningen är avsedd för läkare
och används varje gång en basal läkemedelsgenomgång görs. Här dokumenteras eventuella identifierade problem relaterade till läkemedelsbehandlingen, genomförda och planerade åtgärder
samt plan för uppföljning. Enligt Region Skånes riktlinjer bör basal läkemedelsgenomgång genomföras för alla patienter >65 år som behandlas med läkemedel. Om patienten bor på särskilt
boende, har kommunal hemsjukvård eller behandlas med 5 eller fler läkemedel, är 75 år + och
sjukhusvårdas, bör istället tvärprofessionell läkemedelsgenomgång erbjudas. Arbetet med basal
läkemedelsgenomgång grundar sig på Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37. Manual
kommer finnas här.

19/3 publiceras nytt sökord för Läkemedelsavstämning, slutförd med valen Ja och Nej. Sökordet ersätter Läkemedelsavstämning, källor i inskrivningsanteckningar och mottagningsanteckningar för läkare, samt läggs till i daganteckningar för läkare och i Vårdtillfällesplanering.
Sökordet kommer att vara obligatoriskt i inskrivningsanteckningar. Om Ja väljs trillar sökordet
Läkemedelsavstämning, källor ut för att möjliggöra dokumentation av vilka källor som använts
av läkaren vid läkemedelsavstämningen. Beslutet är taget av Regional styrgrupp journaldokumentation i samråd med chefläkargrupp och arbetsgrupp aktuell läkemedelslista och grundar sig
på Regionala riktlinjer för läkemedelsavstämning samt behov av förtydligande i vårdkedjan när
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patienten flyttas från akuten till vårdavdelning om läkemedelsavstämningen är gjord. Manual
kommer finnas här.

15/4 utökas anteckning Riskbedömning med Riskbedömning munhälsa. Riskbedömningen görs
enligt ROAG och motsvarar den som tidigare funnits i anteckning Munhälsa. Samtidigt
tillkommer anteckning Munhälsa, vårdplan som bland annat innehåller de åtgärder som funnits
i anteckning Munhälsa. Samma dag tas anteckning Munhälsa bort. Manual kommer finnas här.
Det finns också en utbildning om munhälsobedömning i utbildningsportalen. Observera dock att
utbildningen inte är uppdaterad med de nya anteckningarna ännu.

Fallprevention, vårdplan utökas 4/4 med flera åtgärder, bland annat åtgärder vid ortostatism.

