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Informationsbrev gällande förändringar i Meliors
dokumentationsmodul 180917
Borttag av sökordet VMI/VAI/Läkemedelsfråga
Regional Styrgrupp för journaldokumentation har beslutat att sökordet VMI/VAI/Läkemedelsfråga
ska tas bort från alla anteckningar där de idag finns, tex Inskrivningsanteckningar.
Dokumentation av VMI, VAI och Läkemedelsvarningar ska göras i respektive anteckning som
vanligt och genererar fortsättningsvis information under varningsknapparna
Bakgrund:Sökordet VMI/VAI/Läkemedelsfråga infördes regionalt i samband med att man år 2013
skapade rutinen med registrering av varningar/observandum i anteckningarna VMI (Viktig medicinsk
info) och VAI (Viktig administrativ info). Anteckningarna VMI och VAI ersatte de olika typer
varningsregistreringar som fanns i vissa mallar. Rutinen som upprättades var att i alla mallar där det
tidigare förekommit varningsregistrering skulle sökordet ”VMI/VAI-Läkemedel-fråga” finnas, för att
kunna dokumentera att patienten är tillfrågad och ev hänvisning till befintlig varningsregistrering.
Sökordet finns således inte i alla mallar idag.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40), 5 kap. 5 paragrafen, om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2016-40 ska vårdgivaren säkerställa att en patientjournal, i förekommande fall innehåller
uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen. Finns ingen allergi behöver man således inte dokumentera detta.
Enligt Qlickview används sökordet VAI/VMI/Läkemedelsfråga framför allt för att fråga om patienten är allergisk mot något läkemedel och i de flesta fall har valet ”Förnekas” kryssats i.
Mot bakgrund av detta har Styrgrupp för journaldokumentation beslutat att sökordet VMI/VAI/Läkemedelsfråga ska tas bort från samtliga mallar med motivering att verksamheten inte har som rutin att
titta i tidigare anteckningar att frågan ställts men att man däremot har som rutin att alltid fråga patienten om allergi innan man ordinerar/administrerar ett läkemedel. Vissa av de övriga sökorden som
flaggas upp under VMI/VAI finns inte heller anledning att fråga patienten om. Det bedöms därför
som mer patientsäkert att ta bort sökordet.

Termen kommer att succesivt tas bort ur alla anteckningar med start den 17/9.
Mohs kirurgi
Efter önskemål från Hudmottagningarna i Sund och Sus har det skapats en ny anteckning, Mohs
kirurgi.
Anteckning CPAP mott, SSK
Anteckningen byter namn till CPAP mott och i arbetsmallarna tas subfix ssk bort. Anteckningen
blir tillgänglig för ssk,läk, fys,usk och BMA.

