
       Sögustund  2. desember 2015 

 

Dagplan og sértækt dagplan sameinuð í Sögu 3.1.38 
 

Dagplan og Sértækt dagplan hafa verið sameinuð í eina sýn sem heitir Dagplan og hefur það 

verið tekið úr meðferðareiningu og er nú orðið sér eining. Stilligildi 132 „Sýna dagplan í meðferð“ 

er því úrelt. 

Upplýsingar sem birtast sjálfkrafa eru í dálkunum: Stofa, Nafn, Innlagnarástæða, 

Innlagnardagur, Íhlutir, Dagsetning íhlutar, Ofnæmi, Aðvaranir/áhættumat, Ábyrgur læknir, 

Áætluð útskrift og DFA. Þessar upplýsingar koma úr einingunum Legur, Íhlutir, Snjókorninu, 

Upplýsingaskrá og Eyðublöð.  

Upplýsingar um dálkainnihald:  

Innlagnardagur: ákvarðast af þeim degi sem sjúklingur kemur inn á stofnun/sjúkrahús - 

upphaf vistar.  

Innlagnarástæða: uppfærist úr Upplýsingaskrá í Meðferðareiningunni. 

DFA = Dagar frá aðgerð: telur fjölda daga frá dagsetningu sem skráð er í reitinn 

Aðgerðardagur á eyðublaðinu (or) Aðgerðarlýsing (EB 11). Það skiptir ekki máli hvort 

eyðublöðin séu óstaðfest, upplýsingarnar færast yfir á dagplan deildar. 

Í nýju dagplani hefur verið bætt við skráningarmöguleikum, en hægt er að skrá 

athugasemdir, texta í haus og fót, hreyfingu, fæði, útskriftarúrræði, innrennsli (infusion), 

aðgerðir/rannsóknir og hjúkrunarfræðing/sjúkraliða. Allsstaðar þar sem sést blýantstákn 

er hægt að skrifa frjálsan texta. Upplýsingar sem skráðar eru í frjálsan texta á dagplani vistast 

á deild en ekki notanda. 

Efst í haus á Dagplani sést hvaða deild dagplanið birtir og getur notandi sem hefur aðgang að 

fleiri en einni legudeild valið hvaða legudeild hann vill skoða dagplan fyrir. 
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Í haus og fót á dagplani eru textasvæði, fjögur í haus og sex í fót. Tvö svæði í fót eru sett upp 
eins og fyrirsagnir og eru feitletruð og með stærra letri. Upplýsingar sem skráðar eru í haus 
og fót eru vistaðar á deild, þannig að allir á sömu deild sjá sama haus og fót. Til þess að skrá í 
þessi textasvæði er einfaldlega smellt í haus/fót og þá birtist kassi sem hægt er að skrifa í:  

 

 Aðgerðarhnapparnir þrír: 

 

Skrá: Til þess að skrá athugasemdir um valinn sjúkling er smellt á „Skrá" eða notaðir 
flýtilyklarnir Alt+S . Notandi getur einnig tvísmellt hvar sem er í töflunni og þá opnast 
skráningarglugginn. Skráningarglugginn lítur svona út:  

 

Notandi getur einnig fyllt út sömu upplýsingar innan töflunnar sjálfrar í dálkum þar sem 
blýantstáknið birtist. 
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Prenta: Smellt er á „Prenta" eða notaðir flýtilyklarnir Ctrl+P til þess að prenta út dagplan í 
langsniði. Við prentun raðast efst þeir einstaklingar sem búið er að haka við „Merkja“, síðan er 

raðað í stofuröð. Einnig er hægt að prenta út dagplan með því að smella á prentaratáknið sem 
staðsett er uppi í horninu vinsta megin. 

Vinstra megin við „Prenta" er lítil ör sem vísar niður. Ef smellt er á hana er boðið upp á að 
velja að prenta „Langsnið" eða „Skammsnið". 

 

Excel: Þegar smellt er á Excel-hnappinn opnast gluggi sem býður notanda að vista gögnin í 
Excel. 

Dálkar: 
Hægt er að raða dálkum með því að smella á dálkaheiti og draga dálkana til með því að halda 
niðri vinstri hnappi á mús. Röðun dálka er stillt eftir hverjum notanda eins og í öðrum töflum 
í Sögu. Ef notandi hægrismellir á dálkaheiti birtist eftirfarandi gluggi:  

 

Notandi getur m.a. smellt á „Velja dálka" og dregið þá dálka í burtu sem hann vill fjarlægja úr 
sinni sýn.  

 

Með kveðju, 

TMS - Heilbrigðislausnir 


