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Miðlæg skráning á heilsugæslu

SAG5055

Sjúkratryggingar Íslands vinna nú að því að halda utan um skráningu einstaklinga á heilsugæslustöðvar miðlægt. Þegar einstaklingur er
skráður á nýja heilsugæslu sem tilheyrir annarri stofnun en sú sem einstaklingurinn var áður skráður á er sent skeyti á stofnunina þar
sem sjúklingurinn var áður skráður til að láta vita af flutningnum.
Komið er stilligildi 1191 sem segir til um hvort hreinsa eigi heimilislækni sjúklings þegar SÍ breytir skráningu einstaklingsins þannig að
hann sé skráður á heilsugæslu á annarri stofnun..

Aðgangsstýringar

Aðgangsstýringar

SAG5314

Villa sem gerði það að verkum að notandi með takmarkaðan eða venjulegan aðgang gat beðið um aukinn aðgang til að sjá gögn af
viðkvæmum deildum hefur verið löguð. Í þessum tilfellum kom upp villugluggi og notandi fékk ekki að sjá gögn sem hann hafði ekki
réttindi til að sjá, nú er búið að fjarlægja möguleikan á að sækja um aukinn aðgang hjá þeim notendum sem hafa ekki þau réttindi.

Dagplan deildar

Dagplan

SAG5349

Nú birtist stutt nafn læknis í dálkinum fyrir ábyrgan lækni í dagplaninu, í stað skammstöfunar sem í ákveðnum tilfellum var röng.

Dagplan

SAG5366

Nú birtist fornafn sjúklings og skammstafanir fyrir millinafn og eftirnafn í nafnadálki í dagplani deildar.

Dagplan

SAG4916

Nú er birt "Í leyfi" eða "Í flutningi" í dálkinum Stofa fyrir sjúklinga sem eru í leyfi eða í flutningi.
Nú er einungis hægt að raða eftir dálkunum Stofa og Nafn. Sjúklingar sem eru í leyfi, í flutningi eða ekki skráðir í herbergi raðast
nú alltaf neðst þegar flokkað er eftir stofu.
Dagplan er nú alltaf uppfært þegar það er opnað.

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð  Þjónustuflokkar

SAG5353

Bætt var við stilligildi 171 sem stjórnar því hvort ,,Þjónustuflokkar´´ nóðan í eyðublaðatrénu er sýnileg. Sjálfgefið er stilligildið óvirkt og
nóðan þar af leiðandi falin.

Persónuupplýsingar

Persónuupplýsingar  Skráning

SAG5246

Lagfæring villu þar sem breytingasaga persónuupplýsinga skráðist ekki við ákveðnar aðstæður

Textasýn (WPF)

Ný Textasýn  Persónuupplýsingar starfsmanna fjarlægðar
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Ný Textasýn  Persónuupplýsingar starfsmanna fjarlægðar

SAG5072

Upplýsingar eins og kennitala, netfang, heimasíma og farsímanúmer starfsmanna birtist ekki lengur í nýju textasýn.
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