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Nýjungar í Öskju  útgáfa 3.1.38.1
Almennt um útgáfuna

ASKJA93

Helstu breytingar og nýjungar
Í útgáfu 3.1.38.1 af Öskju bættist við margt nýtt. Helst ber þar að nefna eftirlitsskýrslur og kubba fyrir uppflettingar milli stofnana,
meðferðarskráningarskýrslur og kubba og íhlutaskráningarskýrslur og kubba. Smávægilegar lagfæringar voru einnig gerðar og eru
þær helstu taldar upp í þessu skjali.

Handbækur
Vefhandbók fyrir Öskju er aðgengileg á handbókasíðu TM Software heilbrigðislausna frá og með útgáfu 3.1.38.1 :
http://www.tmsoftware.is/heilbrigdislausnir/thjonustuver/handbaekur/.
Eftirfarandi tengillinn vísar beint á leiðbeiningar fyrir Öskju:
Handbók útgáfa 3.1.38: Askja  tölfræði og skýrslur

Yfirlit yfir útgáfuna í heild
Skýrslur
ADT
Dvalir og legudagar á deild
Dvalir og legudagar á deild eftir aldri og kyni
Fjöldi inniliggjandi sjúklinga á deild eftir aldri og kyni
Fjöldi inniliggjandi sjúklinga á þjónustuflokk eftir aldri og kyni
Fjöldi koma í ferlilotum
Legur og legudagar á þjónustuflokk
Legur og legudagar á þjónustuflokk eftir aldri og kyni
Þjónusta sem deildir veita
Atvikaskráning
Atvik eftir alvarleika stöðu og yfirflokki
Atvik eftir dögum og dagshlutum alvarleika og yfirflokki
Atvik eftir stöðu alvarleika og yfirflokki
Atvik eftir yfirflokki alvarleika og stöðu
Atvik skráð á tímabili
Atvik skráð á tímabili  sjálfvirk keyrsla
Staða atvika eftir dögum
Yfirlit yfir afleiðingar
Yfirlit yfir atvik
Yfirlit yfir atvik  annað
Yfirlit yfir atvik  sjálfvirk keyrsla
Eftirlit (nýtt)
Uppflettingar  fjöldi eftir dagsetningum
Uppflettingar  ítarupplýsingar
Uppflettingar  listi
Uppflettingar eftir einstaklingi
Uppflettingar eftir einstaklingi  fyrirspurn send
Uppflettingar eftir einstaklingi  fyrirspurn svarað
Uppflettingar eftir einstaklingum
Uppflettingar eftir einstaklingum  fyrirspurn send
Uppflettingar eftir einstaklingum  fyrirspurn svarað
Uppflettingar eftir starfsmönnum
Uppflettingar eftir starfsmönnum  fyrirspurn send
Uppflettingar eftir starfsmönnum  fyrirspurn svarað
Uppflettingar eftir stofnunum
Uppflettingar eftir stofnunum  fyrirspurn send
Uppflettingar eftir stofnunum  fyrirspurn svarað
Íhlutir (nýtt)
Fjöldi íhluta
Gleymdir íhlutir
Meðalfjöldi skiptinga á íhlutum
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Meðferðarskráning (nýtt)
Algengislisti hjúkrunareinkenna
Algengislisti hjúkrunargreininga
Algengislisti hjúkrunarmeðferða
Algengislisti orsakaþátta
Tengsl einkenna og greininga
Tengsl greininga og einkenna
Tengsl greininga og meðferða
Tengsl greininga og orsaka
Tengsl meðferða og greininga
Tengsl orsaka og greininga
Notkun
Notendur sem skoða skýrslur í Öskju
Notendur sem skoða teninga í Öskju
Notkun á skýrslum í Öskju eftir notendum
Ung og smábarnavernd
Ábót barna eftir aldri
Brjóstagjöf
EPDS skimun móður
Fjöldi barna á heilsugæslustöð
Fjöldi vitjana og skoðana eftir kyni og aldri
Foreldrar eftir aldri menntun og þjóðerni
Mælingar
PEDS og Brigance talning
Reykingar foreldra
Sjónpróf
Skoðunum sleppt
Starfsstétt viðstödd skoðun
Tannheilsa
Tannheilsa  Listi til tannlækna
Þroskamat  yfirlit
Tímabókanir í ungbarnavernd

Gagnateningar
ADT – legur og ferli
Legudagar legusjúklinga, komur ferlisjúklinga, tengdir kóðar í ferlum.
Afgreiðsla
Bókhaldsleg gögn fyrst og fremst, út frá reikningum og komum.
Atvikaskráning
Flokkun atvika og afleiðingar, tengingar við deildir.
Eftirlit (nýtt)
Uppflettingar milli stofnana, úrvinnsla á eðli fyrirspurna og uppruna þeirra.
Íhlutir (nýtt)
Skráningar íhluta, skiptingar og fjarlægingar.
Klínísk gögn
Samskipti, tegundir eyðublaða og kóðuð gögn úr Eyðublöðum
Meðferðarskráning (nýtt)
Algengislistar og tengsl hjúkrunargreininga, meðferða, einkenna og orsaka.

Atvikaskráningarpakki  alvarleiki, flokkun, afleiðingar o.s.frv

Atvikaskráning  aldur þegar atvik á sér stað

ASKJA177

Ef fæðingardag einstaklings vantar í persónuupplýsingaskráningu í Sögu, þá er aldur við atvik birtur sem 999, eða „Utan eðlilegra
aldursmarka“. Þetta er gert til að mæta tímabundnu ástandi þar til betur verður tekið á tómum fæðingardegi.
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Klínísk gögn  pakki

Klíniskur kubbur  vafasöm póstnúmer

ASKJA176

Gögn einstaklinga með vafasöm póstnúmer komust ekki yfir í Öskjugrunn og komu því ekki fram í klíníska kubbinum. Búið er að bæta
úr því og meðhöndla slík vafaatriði.
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