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Så här läser Du loggen i Melior 

Inledning 
Längst upp på loggutdragets första sida finns övergripande information om loggutdragets omfattning, när 
utskriften gjorts osv. Se exempel på hur det kan se ut och förklaring nedan. 

 

 
1. Filter from och tom datum 

Tidsperiod för det begärda loggutdraget 
 

2. Filter patient 
Ditt personnummer och namn 

 
3. Filter personal 

Vilken personal loggen avser, vanligtvis all personal 
 

4. Filter Databas 
Teknisk term som beskriver var informationen om dig finns lagrad. Exempel: 

• RSJOURNAL 
Loggutdraget omfattar journaler som förts vid Skånes sjukhus, databasen infördes under 2013 

• majournal 
Malmö, Lasarettet Trelleborg, Simrishamns sjukhus, Lasarettet i Ystad, Psykiatri Skåne motsvarande orter 

• Journal NVS 
Helsingborgs lasarett, Ängelholms sjukhus 

• jpsyk 
Psykiatri Helsingborg, Ängelholm 

• MeliorNSS1 
Centralsjukhuset Kristianstad, Hässleholms sjukhusorganisation 

• MeliorNSS2 
Psykiatri Skåne Kristianstad, Hässleholm 

• USiL, Landskrona 
Lund, Lasarettet i Landskrona 

• ldpsykprod 
Psykiatri Lund, Landskrona 

 
5. Utskriftsdatum 

Datum när loggen skrivs ut 
 

6. Utskrift begärd av 
Person som har hanterat din begäran om loggutdrag. Personen har inte tagit del av din journal. 
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Logglistan 
Se exempel på hur det kan se ut i logglistan och förklaring nedan. 

 

 

Logginformationen presenteras i olika kolumner: Aktivitet (”logghändelse”), Enhet, Databas, Verktyg och 
uppgifter gällande Personal (Sign, Hemavd, Namn och Roll). I den sista kolumnen visas Titel och Loggdatum 
(aktuell tidpunkt då användaren utförde ”logghändelsen”, t.ex. öppnade eller stängde ett verktyg). 

 
Dessutom framgår ifall användaren har gjort ändring eller inte när berörda verktyg i Melior avslutas. För de 
verktyg där ändring inte loggas visas ”aktiviteterna” Starta Verktyg/Avsluta Verktyg. 

 
Ifall ändring inte har gjorts visas detta på utskriften av loggkontrollen med en asterisk (*) och ifall ändring har 
gjorts visas detta med två asterisker (**). En förklaring gällande detta visas längst ner i rapporten; 

 
* = personal avslutar verktyg utan ändring 
** = personal avslutar verktyg med ändring 

 

Patient; Personnr, Namn 
I logglistan upprepas ditt personnummer och namn på varje loggpost. 

 
Aktivitet 
Journalsystemet är uppbyggt av olika verktyg. Här anges om dessa verktyg har startats eller avslutats. 

 
Verktyg 
Verktyg innebär en beskrivning om vilken del av journalen som användaren tar del av. Exempel: 

 
Domänvarning Användaren har öppnat varningsikon (Varning, Observandum, 

Läkemedelsöverkänslighet) 

Info Användaren har öppnat Info-ikonen (Spärrad 
information/Personnummerbyten) 

Patientuppgifter Användaren har öppnat Patientuppgifter 
Hantering av dina adressuppgifter och telefonnummer 
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Info Användaren har öppnat fliken Info 
Information om att vissa uppgifter är spärrade 

Info/Spärrad Information öppnades Användaren har öppnat fliken Info 
Om spärrade uppgifter har öppnats efter registrerat samtycke 
eller vid                   nödåtkomst loggas detta i en specifik logg – Forcerad 
behörighet 

Dokumentationsmodulen/Journal Användaren har öppnat dokumentationsdelen - Journal 
Innehåller alla dina journalanteckningar från alla yrkeskategorier 

Korr/Intyg Användaren har öppnat fliken Korr/Intyg (t.ex. brev, intyg) 

Läkemedel Användaren har öppnat fliken Läkemedel (ordinationsöversikten) 
Läkemedelshantering som används framför allt inom slutenvården 

Aktuella ordinationer Användaren har öppnat fliken Aktuella ord 
Aktuella läkemedel 

Utdelningslista Användaren har öppnat Utdelningslista (läkemedel) 

Lablista Användaren har öppnat fliken Lab.list. 
Visar svaren på dina prover 

Remiss Användaren har öppnat fliken Remisser 

RemEdit Användaren har öppnat fliken Röntgenremiss 

https://iap.i.skane.se Användaren har gjort ett uthopp till Röntgen 
Programmet för röntgensvar/bilder 

sw2cm.exe Användaren har gjort ett uthopp till MedSpeech 
Programmet för diktering 

TJournal.exe Användaren har gjort ett uthopp till Tillväxtjournalen 

https://intyg.i.skane.se Användaren har gjort ett uthopp till Intyg till Försäkringskassan, 
Utskrivningsinformation 

https://Sieview2.i.skane.se Användaren har gjort ett uthopp till SieView 
Läsa gammal journalinformation som finns i inaktiva databaser 

http://pasis.vard.skane.se Användaren har gjort ett uthopp till PASiS 
Program där diagnoskoder/vårdkontakter registreras i framför allt 
ekonomiskt syfte 

https://sieview2.i.skane.se/
http://pasis.vard.skane.se/
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rsekgs.exe Användaren har gjort ett uthopp till EKG 

iexplore.exe Användaren har gjort ett uthopp till andra webbsidor 

https://npo.sjunet.or Användaren har gjort ett uthopp till NPÖ 
Nationella patientöversikten 

https://www.eordinatio Användaren har gjort ett uthopp till Pascal 
IT-stöd för dosdispenserade läkemedel 

Okänt verktyg 
Mars 2009 blev loggverktyget ändrat och kunde efter denna 
förändring presentera vilka delar av journalen användaren använt sig 
av. Före mars 2009 kunde detta inte preciseras, därför kan det 
förekomma en uppgift om Okänt verktyg. 

 
 

Personal; Sign, Hemavd, Namn, Roll, Titel 
Sign – personalens signatur/identitet i journalsystemet 
Hemavd – vilken enhet/avdelning personalen har som förvald i journalsystemet 
Namn – för- och efternamn i klartext på den personal som läst eller dokumenterat i din journal 
Titel – till exempel Läkare, Ssk = Sjuksköterska 
Roll – anger personalens behörighet/tillgång i journalsystemet 
Annan personal som kan uppträda i loggen är support-, teknisk- eller IT-personal som jobbar med att 
på uppdrag av vårdgivaren rätta fel i systemet eller lösa frågeställningar. Även för dessa personalgrupper råder 
naturligtvis absolut sekretess. 

 
Log datum 
Visar datum och klockslag när de olika delarna/verktygen i journalen har startats eller avslutats. 

https://npo.sjunet.or/
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