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Breytingar í Dagplani deildar 

í Sögu 3.1.39.1-3 
 

 
Í Dagplani deildar hafa verið gerðar eftirfarandi breytingar: 
 

 Aðvaranir/áhættumat. Nú birtist bara áhættumat vegna mælingar sem hefur 
áhættuþætti (næringarmat, byltumat og þrýstingssáramat) ef hún var gerð eftir að 
síðasta vist sjúklings hófst. 

 

 Innlagnardagur miðast nú við þjónustuflokk. Þegar einstaklingur flyst milli 
þjónustuflokka þá uppfærist innritunardagurinn. 
 

 Útlitslagfæringar. Nú er notanda gefið til kynna að kerfið sé upptekið við að sækja 
gögn til að birta í dagplaninu með punktum sem hreyfast. Einnig birtist í viðmóti að 
engin gögn hafi fundist ef enginn sjúklingur er skráður í legu á deildinni. 
 

 Afhaka alla sjúklinga í lista. Nú er hægt að ýta á "Hreinsa val" hnapp til að afhaka við 
alla þá sjúklinga sem merkt hefur verið við í dagplaninu. 

 
 

 Hlutverkið „Deildarstjóri dagplan“. Nú geta notendur sem fá hlutverkið "Deildarstjóri 
dagplan" vistað og læst útliti á dagplani fyrir alla notendur deildar.  Kerfisstjóri býr til 
hlutverkið ef það er ekki til í kerfinu og setur á þá notendur sem eiga að geta læst 
útliti dagplansins.  Kerfisstjóri gerir þetta í „Umsjón“ – „Kerfisumsjón“ – „Hlutverk“.  
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Ef hlutverkið „Deildarstjóri dagplan“ er ekki til, þá er valið að „Nýskrá“. Eftirfarandi þarf að 
skrá til að stofna hlutverkið. 
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Því næst fer kerfisstjóri í flipann „Notendur“ og setur þetta hlutverk á viðeigandi notendur. 

 
 
Notandi með hlutverkið „Deildarstjóri dagplan“ sem fer inn í Dagplan deildar getur núna stillt 
útlit dagplans eins og hann vill hafa það og því næst smellt á örina hægra megin við 
„Stillingar“ og valið „Læsa útlitsstillingum“. 
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Kerfið spyr hvort notandi vilji örugglega loka fyrir útlitsstillingar allra notenda dagplans á 
viðkomandi deild. 

 
 

Vilji notandi aflæsa útlitsstillingum þá smellir hann aftur á örina hægra megin við „Stillingar“ 
og velur „Opna fyrir útlitsstillingar“. 

 
 

Kerfið spyr hvort notandi vilji opna útlitsstillingar fyrir alla notendur dagplans á viðkomandi 
deild. 
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