Sögustund 12. desember 2019

Forsíða starfsmanns í Sögu 3.1.38
Í Sögu 3.1.38 eru fjórir nýjir hnappar sem birtast í sjúklingastiku og eru þeir aðgengilegir frá öllum
einingum Sögu. Smellt er á þessa hnappa og þá fer starfsmaður beint í Forsíðu starfsmanns og á
þann stað sem hann smellti á. Kerfisstjóri á hverjum stað sér um að virkja eininguna „Forsíða
starfsmanns“ og setja hana á viðeigandi hlutverk í Sögu.

Fyrsti hnappurinn: „Skilaboð“

gefur til kynna fjölda ólesinna skilaboða (75) hjá

innskráðum starfsmanni. Þetta eru t.d. skilaboð sem starfsmenn senda sín á milli innan
Sögukerfisins og/eða skilaboð sem hafa verið send úr eyðublaðaeiningu með eyðublöðum sem
viðhengi. Farið verður nánar í Skilaboð hér fyrir neðan.

Annar hnappurinn: „Lyfjaendurnýjun“

gefur til kynna fjölda lyfjaendurnýjunarbeiðna (2)

sem eru á vinnulista starfsmanns. Hér getur læknir endurnýjað lyf sem eru skráð á hann.
Verutákn

gefur til kynna að beiðnin kemur frá Veru en annars eru beiðnir ekki merktar

sérstaklega. Lyfjaendurnýjunarhnappinn sjá aðeins læknar sem eru með aðgang í lyfseðlagátt og
með læknanúmer. Farið verður nánar í Lyfjaendurnýjun hér fyrir neðan.

Þriðji hnappurinn: „Tilkynningar“

gefur til kynna að starfsmanni hafa borist tilkynningar

(4) frá kerfinu. Tilkynningar geta t.d. verið um stöðu á undanþágulyfseðlum Farið verður nánar í
Tilkynningar í kaflanum um Skilaboð hér fyrir neðan.

Fjórði hnappurinn: „Villutilkynningar“

gefur til kynna að villutilkynningar (2) hafa borist

frá kerfinu sem varðar rafrænar sendingar. Farið verður nánar í Villutilkynningar í kaflanum um
Skilaboð hér fyrir neðan.

Skilaboð:
Í flipanum Skilaboð sér starfsmaður öll skilaboð sem honum hafa borist. Skilaboðin sem birtast
efst undir „Skilaboðin mín“ eru skilaboð sem starfsmanni hafa verið send, með eða án viðhengja.
Skilaboð með viðhengjum eru merkt með bréfaklemmutákni og starfsmaður getur opnað viðhengi
með því að tvísmella á viðhengistáknið í neðri glugganum.
Hnapparnir efst gefa möguleika á að búa til ný skilaboð, svara, svara öllum, og áframsenda.

Starfsmaður getur búið til möppur sem birtast undir „Skilaboðin mín“. Á myndinni hér fyrir neðan
hefur starfsmaður búið til möppuna: „Lesið“. Starfsmaður hægrismellir og velur „Ný mappa“ til
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þess að búa til nýja möppu eða velur „Endurnefna möppu“ vilji hann endurnefna möppu sem
hann hefur smellt á.

Starfsmaður getur fjöldavalið línur allsstaðar í flipanum „Skilaboð“ með því að halda niðri Ctrl
lyklinum og smella á þær línur sem hann vill velja saman. Því næst hægrismellir starfsmaður og
getur valið eftirfarandi: „Svara“, „Svara öllum“, „Áframsenda“, „Merkja lesið“, „Merkja sem ólesið“
og „Setja í ruslakörfu“.

Tilkynningar birtast einnig í Skilaboðum og eru þær flokkaðar í eftirfarandi flokka:
Undanþágulyfseðlar – Rafræn blöð – Rannsóknarniðurstöður – Beiðnir – Fæðingatilkynningar –
Tilvísanir – Annað. Allar tilkynningar sem þarna birtast tengjast rafrænum sendingum og það sem
birtist undir „Annað“ er það sem ekki passar í hina flokkana.
Villutilkynningar birta starfsmanni skilaboð um að villa hafi verið í sendingu eða móttöku
rafrænna skeyta.
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Vinnulisti:
Vinnulistinn er eins og gamli vinnulistinn þar sem starfsmaður sér yfirlit yfir eyðublöð sem eru:
„Ókláruð hjá mér“ (fjöldi birtist neðst), „Óklárað sent frá mér“, „Óklárað“, „Óklárað af mér“, „Klárað“
og „Beiðnir“. Flipann „Beiðnir“ er hægt að fela með stiligildi 17. Hnapparnir sem birtast eru einnig
samskonar og voru í gamla vinnulistanum: „Textasýn – Eyðublað“, „Textasýn – Samskipti“, „Skila
eyðublaði“, „Skila samskiptum“, „Senda samskipti“, „Undirrita og samþykkja“ og „Afrita gögn í
Excel“.
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Lyfjaendurnýjun:
Í flipanum Lyfjaendurnýjun birtast allar lyfjaendurnýjanir sem hafa verið skráðar á starfsmann,
hvort sem þær hafa verið stofnaðar frá lyfjakorti í forsíðu sjúklings eða Veru. Beiðnir um
lyfjaendurnýjun sem koma frá Veru eru táknaðar með Verutákninu

. Læknar geta endurnýjað

eða hafnað hér og þurfa ekki að fara í eyðublaðaeiningu til að senda eða staðfesta lyfseðil.

Fyrirspurnir:
Þær fyrirspurnir sem birtast hér eru fyrirspurnir sem berast frá notendum vefsins „heilsuvera.is“.
Ef heilsugæslan/stofnunin hefur ekki kveikt á fyrirspurnum þá getur almenningur ekki sent
fyrirspurnir á heilbrigðisstarfsmenn. Um leið og almenningur sendir inn fyrirspurn þá verður sú
fyrirspurn hluti af sjúkraskrá einstaklingsins og svar læknis verður einnig sjálfkrafa hluti af
sjúkraskránni, þ.e. birtist sjálfkrafa í eyðublaðaeiningunni.
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Heimahjúkrun
Upplýsingar sem birtast í þessum flipa eru sömu upplýsingar og starfsmenn sáu áður í gamla
vinnulistanum í flipanum „Heimahjúkrun“. Notendum er bent á að lesa handbókina til að afla sér
nánari upplýsinga. Hnapparnir efst eru: „Skoða eyðublað“, „Útskrifa sjúkling“ og „Afrita gögn í
Excel“ og sést fjöldi einstaklinga neðst.

Rafræn skeyti:
Upplýsingar sem birtast í þessum flipa eru sömu upplýsingar og starfsmenn sáu áður í gamla
vinnulistanum í flipanum „Rafræn skeyti“. Notendum er bent á að lesa handbókina til að afla sér
nánari upplýsinga. Hnapparnir efst eru: „Textasýn – Eyðublað“, „Textasýn – samskipti“ og „Hafna
rafænu blaði“. Hægt er að velja tímabil og sækja blöð eftir því. Hægt er að smella á táknin
til að skoða einungis “Send skeyti“, „Móttekin skeyti“, „Ólesin skeyti“ eða „Lesin
skeyti“. Fjöldi rafrænna skeyta sést neðst í sýninni.

Með kveðju
TMS - Heilbrigðislausnir

