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Breytingar í Meðferð/hjúkrunarmeðferð 
í Sögu 3.1.39.1-3 og 3.1.40.3 

 
Í Sögu 3.1.39.1 var gerð eftirfarandi breyting í hjúkrunarmeðferð. 

 Hjúkrunarferli. Nú eru sjálfgefið bara sóttir sjö dagar af framvindunótum og 

framkvæmd verkþátta þegar hjúkrunarferli einstaklings er opnað. 

- Tímabil sem hefur verið sótt er tilgreint í hausnum á fyrsta dálkinum í töflunni neðst 

í viðmótinu sem sýnir lista af skráðum atriðum fyrir valda færslu í trénu. 

- Þessi breyting hefur ekki áhrif á textasýnir fyrir framvindunótur, þær virka eins og 

áður. 

- Smelli notandi á dagsetningu framar í dagatalinu þá sækir Saga gögn frá þeirri 

dagsetningu, uppfærir bara fyrri hluta tímabils (sækir meiri gögn). Seinni dagsetningin 

breytist ekki því hún er miðuð við daginn í dag. 

 
- Í Sögu 3.1.40.3 var bætt við stilligildi #177 sem stýrir því hversu marga daga aftur 

í tímann framvindunótur og framkvæmd verkþátta eru sótt þegar hjúkrunarferli 

einstaklings er opnað í hjúkrunarmeðferð. 

 

 

 



       Sögustund  23. september 2016 

Í Sögu 3.1.39.2 var gerð eftirfarandi breyting í hjúkrunarmeðferð. 

 Skilaboðagluggi í framvindunótuglugga. Ef hakað er við verkþátt, skrifuð athugasemd 

við verkþátt eða ef skrifuð er framvindunóta og ýtt er á „Loka"-hnappinn áður en ýtt 

hefur verið á „Vista"-hnappinn, þá birtist skilaboðagluggi. Í glugganum er spurt hvort 

notandi vilji vista og hann varaður við að óvistuð gögn muni tapast. 

 
o „Já" - hnappur vistar breytingarnar og lokar bæði skilaboða- og 

framvindunótuglugga. 

o „Nei" - hnappur lokar bæði skilaboða- og framvindunótuglugga án þess að 

vista. 

o „Hætta við" - hnappur lokar einungis skilaboðaglugganum. 

 

Í Sögu 3.1.39.3 var gerð eftirfarandi breyting í hjúkrunarmeðferð. 

 Stærð á töflu sem sýnir framvindunótur og framkvæmd verkþátta.  Nú er hægt að 

fela eða sýna töfluna sem sýnir framvindunótur og framkvæmd verkþátta neðst í 

hjúkrunarferlaglugganum með því að smella á skiptislánna (splitter-inn). Einnig er 

hægt að stjórna hæð töflunnar með því að vinstri smella á skiptislánna og draga 
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gluggann til. 

 
Með kveðju 

TMS - Heilbrigðislausnir 


