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Planerat driftstopp i SIEview 
  
Den 5 oktober kl. 18.00 – ca 21.00 kommer SIEview att uppgraderas till version 1.3.  
 

Du kan inte läsa i SIEview under driftstoppet  
Uppgraderingen innebär ett driftstopp av SIEview och under uppgraderingen kan du inte komma åt 
information från SIEview.   
 
För er som loggar in med fristående inloggning samt från PMO kan man ta del av journaluppgifter från 
Melior via NPÖ.  

 

Driftinfo 
Håll koll på Driftinfo före, under och efter uppgraderingen. Här presenteras ev. förändringar i tidsplan 
eller andra problem.  
 

Informations- och utbildningsmaterial 
Information och användarmanual finns tillgängligt på Vårdgivare Skåne, SIEview. 

• Information, Nyheter och rättningar SIEview 1.3, till verksamheten 

• Användarmanual SIEview 1.3 

 
 

NYHETER grund 
• SIEviews patientöversikt kommer att försvinna eftersom den inte är PDL anpassad. All information 

kommer att kunna återläsas via egna noder i vänstermarginalen. 

• Nya noder för Diagnoskoder och Åtgärdskoder. Noderna är sorteringsbara i stigande och fallande 
ordning samt att datumkolumnen sorteras fallande inom gruppen.  

o Diagnoskoder  
▪ Datum  
▪ Sökord  
▪ Diagnoskod 
▪ Tilläggskod 
▪ Beskrivning 
▪ Vårdkontakt 
▪ Databas 

o Åtgärdskoder 
▪ Datum  
▪ Sökord  
▪ Op/åtgärds-kod 
▪ Tilläggskod 
▪ Beskrivning 
▪ Vårdkontakt  
▪ Databas  

 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/sieview-i-melior/aktuellt/
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• Labsvar kommer att visas från den enhet du valt i organisationsväljaren till skillnad mot i Melior där 
labsvar visas från alla enheter.  

• När en automatgenererad Epikris är skapad i Melior (inget sökord har dokumenterats) ska 
dokumentationsdatum i aktivitetshuvudet vara tomt.  
 

Spärrade journaler 
• På spärrade vårdkontakter kan man inte återläsa labsvar.  

• Om en patient har spärrar i sin Meliorjournal går denna information inte att återläsas via SIEview 
för någon användare. Man ser att det finns spärrad information via den röda pricken på 
vårdkontakten.  

 
• Om en patient har en behörighetssatt spärr i Melior visas inte den spärrade informatonen i SIEview. 

Inte ens om man i Melior forcerar spärren, med patientens tillstånd eller nödforcering, syns 
informationen i SIEview. 
 

FÖRBÄTTRINGAR 
• När användaren gör utskrift från SIEview framgår det varifrån utskriften är gjord genom att 

organisationsträdet avspeglas under rubrik ”Utskrift gjord från”.  

 
NYHETER läkemedel 
• Ikon för dospatient (Apodos/Pascal) kommer presenteras, förutsatt att den är aktiverad i Melior. 

 
• Anpassning till HSLF-FS 2017:37 avseende överlämnade-funktionen i Melior under de olika noderna. 

• Anpassning till ePed. Dokumenterad mätvärdesvikt/ordinationsvikt samt varningstext och 

kommentar kopplat till ePeds rimlighetskontroll visas. 

• Buggrättningar och layoutförändringar för att ökad läsbarhet. Bl.a ska ikonen (varningstriangel) ej 

visas om alla läkemedels-överkänsligheter är makulerade. 

 


