22/02/2017
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Nýjungar í Sögu
ADT (gaADT)

Sameining á þjónustuflokkum í ADT  Lotur og endurnýjun á framsetningu gagna

SAG6674

Nú uppfærast gögn um sameinaða þjónustuflokka sjálfkrafa undir Leguflipa í ADT  Lotu einingunni þegar notandi lokar glugganum þar sem hægt
er að sameina þjónustuflokka.

ADT  Sameina lotur

SAG6498

Löguð var villa sem kom upp þegar reynt var að sameina lotur sjúklings sem höfðu ranglega verið færðir á milli þjónustuflokka

ADT

SAG6662

Nú er dagsetning á kóðum í ADTLotur og Legum undirskriftardagsetning eyðublaða

Adt  Skrá margar komur fyrir dagdeildarsjúkling

SAG7420

Nú er hægt að skrá komu á innritunardegi ef innritun er skráð fram í tíma. Virknin „Skrá margar komur fyrir dagdeildarsjúkling“ er eingöngu
aðgengileg ef stilligildi 180 er virkt.

ADT  sjálfvirkar keyrslur

Sending á ADT gögnum frá Sögu til TMM/Therapy fyrir legusjúklinga. Ath að komur á göngudeild eru ekki sendar yfir.
Til að senda TMM ADT skeyti, formötuð eftir þeirra XSD á MSMQ þá er nýtt task í ApplicationServer sem heitir "Send ADT Messages To TMM".
Það er sett upp sem startupTask sem tékkar á X mínútna fresti (stillanlegt en default er sett sem 10 mín) á töflunni GA_ADT_CHANGE_LOG og
nýjum dálki þar sem heitir SENT_TO_TMM. Fyrir ósendar færslur er viðkomandi innlagnarstaða einstaklings lesin upp og skeyti sent á skilgreinda
msmq sem TMM hlustar á.
Athuga einnig að til að þetta sendist ekki bara á 10 mín fresti er AppServer taskið einnig að hlusta á RabbitMq eventa sem sendir eru út þegar
breytingar eru gerðar í ADT, þannig að skeytin til TMM ættu að sendast strax.
Innlagnarkóðinn sem Saga sendir yfir er GA_ADT_ORG_ADMISSION.ID.

SAG6789

ADT Innritun/Útskrift

ADT  Skrá margar komur

SAG7239

Nú er komin ný aðgerð til að skrá margar komur í einu fyrir dagdeildarsjúklinga. Aðgerðin er í sama uppsprettiglugga og aðgerðin til að skrá eina
komu. Aðgerðin birtir glugga þar sem hægt er að velja dagsetningar á dagatali og búa til komur fyrir þær allar samtímis. Einnig er hægt að breyta og
eyða eldri komum í glugganum.

Þessi aðgerð er einungis virk ef stilligildi 180 er virkt.

ADT Innritun  fjöldaskráning á komum fyrir dagdeildarsjúklinga

SAG7238

Nú birtast 3 dagatöl til að velja dagsetningar til að skrá komur á.

ADT  Innritun

SAG7199

Þegar stilligildi 180 er virkt og ferlisjúklingur á dagdeild er innritaður í rúm þá birtist auka síða þar sem hægt er að skrá komur.

ADT Innritun  Fyrirhuguð útskrift
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Ekki er lengur fyllt sjálfkrafa í fyrirhugaða útskrift þegar verið er að innrita í ferli.

ADT Innritun/Útskrift  Dagdeildarsjúklingar

SAG7398

Ef dagdeildarsjúklingur er innritaður fram í tímann þá er ekki boðið upp á að skrá hann í rúm í innritunarferlinu. Þegar mæting er síðan staðfest þá er
valið rúm.

ADT Innritun/útskrift  dagdeildarsjúklingar í rúm

SAG7348

Nú eru rúm merkt upptekin þegar dagdeildarsjúklingur er innritaður í rúm.

ADT  Innritun

SAG7198

Nú er hægt að innrita ferlisjúklinga á dagdeild í rúm. Til þess þarf stilligildi 180 að vera virkt og deildin má ekki vera merkt „Deild án rúma“.

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla  Núllreikningar

SAG6996

Nú er ekki búinn til núllreikningur þegar einstaklingur er skráður farinn ef notað er annað bókhaldskerfi en saga.

Afgreiðsla

SAG6252

Nú er hægt að breyta formi símtals án þess að þurfa að ógilda símtalið.
Einnig var bætt við stilligildi 2051 sem stýrir því hvaða komu og útskriftardagsetning er sett á símtalskomu.

Afgreiðsla  Komur

SAG7338

Nú verður til 0reikningur ef einstaklingur er merktur farinn í komu flipa ef stilligildi 2039 er ekki virkt.

Afgreiðsla

SAG6888

Löguð var villa þar sem notandi gat ekki skipt á milli afgreiðsludeilda ef búið var að setja sjálfgefna afgreiðsludeild við innskráningardeild.

Afgreiðsla  Tímabókun á fleiri en eitt aðfang

SAG6895

Nú helst síðast valin Lota, Form, Athugasemd og Tilvísun inni þegar verið er að bóka á mörg aðföng í einu. Einnig sést núna í titilrönd glugga hvaða
aðfang verið er að bóka á.

Greiðsluþáttaka Sjúkratrygginga Íslands
Til að saga styðji nýja greiðsluþáttökukerfi SÍ þarf að virkja stilligildi 2071 og Saga þarf að sækja tryggingalegastöðu til SÍ.

SAG7097

Þá birtist nýr reitur í afgreiðsluglugganum.

Og þá notar Saga hluttfallsdálkinn til útreikninga á sérfræðireikningum í stað formúlanna. Hlutfallið er sótt frá SÍ og er háð sjúklingi og
tryggingalegristöðu.
Fyrsti reiturinn sýnir nú hversu mikið sjúklingur á eftir að greiða upp í greiðsluþakið samkvæmt tryggingalegri stöðu. Þessi upphæð uppfærist einu
sinni á dag og því gæti þurft að breyta þessu gildi handvirkt ef sjúklingur getur sýnt fram á að hafa greitt upp í þakið þann dag.
Reglurnar eru þannig:
1. Allir sérfræðigjaldaliðir eru greiddir að hámarki 90% fyrir almenna, 60% fyrir aðra, eða upp í greiðsluþak 24.600 fyrir almennan 16.400 fyrir
aðra.
2. Önnur gjöld sem er hluti af greiðsluþátttökukerfinu, t.d. komugjöld, greiðast að fullu eða upp í greiðsluþak. Ef gjaldaliður er með SÍ flokkun þá
reiknast hann með annars ekki.
Hámarkið og hlutfallið eru sótt úr töflunni T_SI_PATIENT_STATUS úr dálkunum SI_MAX_PAT_PAYMENT og SI_PART_PERC.
Ef ekki er til staða fyrir sjúkling þá er sótt úr G_PRICE_GROUP dálknum SI_MAX_PAT_PAYMENT og SI_PART_PERC.

Atvikaskráning
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Atvikaskráning  Týndur skjólstæðingur

SAG6947

Nú er hægt að skrá nýja tegund atviks, „Týndur skjólstæðingur“ undir yfirflokknum skjólstæðingar.

Aðgangsstýringar

Aðgangsstýringar

SAG7040

Þegar glugginn "Aðgengi að upplýsingum" birtist er svæðið "Ástæða" sjálfkrafa valið.

Aðvaranir sjúklings (skráning)

Aðvaranir  Smitgát

SAG6124

Textanum ,,Hefur einstaklingur legið á sjúkrahúsi erlendis síðastliðna 6 mánuði?´´ hefur verið breytt í ,,Þarf sjúklingur sýnatöku og/eða einangrun
vegna ónæmra baktería skv. verklagsreglu viðkomandi stofnunar?´´

Dagplan deildar

Dagplan

SAG7648

Sýn í gagnagrunninum (V_DEPARTMENT_DAY_PLAN_GENERAL) sem notað er til að birta Dagplan deildar var lagfært. Tekið er tillit til ógildra
færslna í útskriftaráætlun og upplýsingasöfnun. Einnig er sýnin endurbætt þannig sjúklingar verða ekki tvíteknir eins og gat gerst sem afleiðing af
eldri villu sem var lagfærð í lok árs 2015.

SAG7201

Tenging við Díönnu kerfi
Komin er tengin á milli Sögu og Díönnu. Nú er hægt að opna Díönnu forritið úr Sögu, samræma lykilorð á milli Sögu og Díönnu og stofna nýja
sjúklinga í Díönnu þegar sjúklingur er stofnaður í Sögu.
Skrár sem þarf fyrir samþættinguna: https://tmsoftware.box.com/s/tr1p8tlb8tfz2pafeoghaptrnjjakovz

Opna Díönnu í Sögu
Búa þarf til eininguna með heitir gaDiana.
Afrita þarf DianaMaintain.dll og config.ini skránna undir gaShell möppuna eða eitthvert í path þar sem dllinn finnst. Stilla þarf config.ini til að benda á
Diönnu.

Samræma lykilorð
Komin er startup þjónustan "Diana Password sync" sem þarf að virkja.
Afrita þarf DianaMaintain.dll og config.ini undir Saga application server möppuna og stilla config.ini.
Gert er ráð fyrir því að notandanafnið í Sögu sé það sama og í Díönnu.

Stofna sjúklinga í Díönnu
Komin er startup þjónustan "Diana Create Patient" sem þarf að virkja.
Afrita þarf dllinn og config skránna undir appserver.

Eyðublað

Eyðublað  Vlæknisvottorð vegna ferðatrygginga (SFF) #537

SAG7055

Blaðinu var breytt í samræmi við breytingartillögu frá SFF.

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð  flýtitextar
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Flýtitexti hvarf úr svokölluðum „Clobsvæðum“, sem eru textasvæði sem geta innihaldið nánast ótakmarkað magn af texta, þegar skipt var um
sjúkling eða annað eyðublað var valið. Þessi villa hefur verið löguð.

Eyðublöð  Fjölskyldutré og tengslakort

SAG7166

Nú er hnappur fyrir Fjölskyldutré og tengslakort í tólastikunni við hliðina á Aðstandendurhnappinum.

SAG6939

Eyðublað  Bréf og greinagerðir (nr 112)
Nú stendur "Varðandi" í stað "Skjólstæðingur" í útprentun á "Bréf og greinagerðir"

MedSys
Hægt er að tengja MedSys við samskiptaseðil Sögu.
Til að Saga tali við MedSys forritið þarf að afrita plugin dllana frá MedSys inn í Plugins möppuna undir gaShell eða þangað sem stilligildi 6200
bendir á.
MedSys forritið þarf að vera uppsett og keyrandi á tölvunni til að samskiptinn geti átt sér stað.
Ef Saga finnur MedSys pluginið þá birtist hnappur í samskiptaseðli í Sögu. Þegar smellt er á hann sendast gögn til MedSys og MedSys getur sent
svar til baka til að uppfæra samskiptaseðilinn.

Eyðublöð  kerfiseyðublöð

SAG5782

SAG6716

Ef kerfiseyðublað var valið og nýtt eyðublað búið til þá sást kerfiseyðublaðið í bakgrunni þar til annað blað en nýja blaðið var valið.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Mælingar  Lífsmörk og stigun (NEWS)

SAG7469

'Lífsmörk og súrefni' mælingarnar heita nú 'Lífsmörk og stigun (NEWS)'
Nú er hægt að skrá AVPU gildi sem hluta af lífsmarkaskráningu. Þessi skráning var áður í mat á meðvitund mælingunni.

Forsíða sjúklings  Lífsmörk og NEWS

SAG7470

AVPU og NEWS gildum og áhættustigi hefur verið bætt við Hjúkrunaryfirlits og Lífsmarkakafla í Forsíðu sjúklings.

Forsíða sjúklings  Lyfjakort og lyfjaendurnýjun.

SAG7654

Nú eru rétt lyf valin þegar valið er að endurnýja fleiri en eitt lyf í einu og lyfin sem valin voru eru af lyfseðlum með tveimur lyfjum.

Forsíða sjúklings

SAG6776

Timeout villa í lyfjarkorti hefur verið löguð

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

Forsíða sjúklings

SAG6979

Nú er ekki hægt að endurnýja lyf í Lyfjagrunnur (afgreidd lyf) ef lyfið hefur tómt heiti.

Forsíða starfsmanns

Það hefur af og til komið fyrir að þegar Forsíða starfsmanns er opnuð þá loadast NavigationBarinn ekki allur heldur einungis fyrstu 2 itemin. Hin
itemin birtast svo þegar notandi "hoverar" yfir þeim, þ.e. þegar hann setur músina þar sem hann hefði búist við að sjá itemin birtast. Kemur ekki alltaf
fyrir en gerist yfirleitt við eitthvert "flakk" um Sögu (í þessu tilviki var farið úr Ungbarnaeftirlitinu og í Forsíðu starfsmanns).

SAG6993

Forsíða Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun)

Forsíða starfsmanns  Beiðnir um Lyfjaendurnýjun

SAG6900

Nú er hægt að breyta lækni á beiðni um lyfjaendurnýjun.
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Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)

Forsíða starfsmanns  Vinnulisti

SAG7193

Nú birtast eyðublöð af tegundinni Vera  Samskiptaseðill ekki lengur í töflum í Vinnulista í Forsíðu starfsmanns.

HvarEr (LSH)

HvarEr

SAG6517

Hægt er að tala við RIS vefþjónustu í stað V_EXT_FUTURE_TIME_BOOKING viewið þegar verið er að leita eftir tímabókunum á HverEr.
Stilligildi 1173 þarf að hafa gildið "url:notandi:lykilorð", t.d. "http://smsisdev01.lsh.is:5555/rest/RIS_HVAR_ER/api/HvarEr/:notandi:lykilorð". Ef
stilligildið hefur ekkert gildi að þá er viewið V_EXT_FUTURE_TIME_BOOKING áfram notað.

Kerfisumsjón (gaAdministrator)

Kerfisumsjón  Stofna nýjan notanda

SAG7099

Löguð var villa sem kom þegar stofnaður var nýr notandi.

KIOSK (uppfletting heimilisfólks)

Kiosk

SAG7023

Breytti leitinni þ.a leitað er eftir fornöfnum og leitin byrjar samstundis (var upprunalega 3 sek bið).
Ekki sést rúmnúmer sjúklings heldur bara nafn, deild og/eða herbergi
Ekki þarf að doubleklikka á nafn í leitardropdown menu heldur bara einsmella

Legur (gaADTAdmissions)

ADT  Legur

SAG7528

Ekki var hægt að velja herbergi og rúm við að breyta rúmi fyrir dagdeildarsjúkling. Það hefur nú verið lagað.

ADT  Legur  Dagdeildarsjúklingar

SAG7317

Nú birtast dagdeildarsjúklingar og dagdeildir í legum ef stilligildi 180 er virkt. Þar er hægt að framkvæma sömu aðgerðir á þá eins og ef um
legusjúkling væri að ræða.

ADT  Legur

SAG7423

Nú er hægt að staðfesta mætingu fyrir dagdeildarsjúkling sem skráður er fram í tímann.

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferðarskráning  hjúkrunarferli

SAG7067

Hjúkrunarferli birtust ekki fyrir valinn sjúkling þegar einingin var opnuð í fyrsta skipti. Búið er að laga þá villu.

Meðferð  Villa við að eyða hjúkrunargreiningu löguð

SAG7235

Löguð var villa sem kom þegar hjúkrunargreyningu var eytt.

Meðferðarskráning  hjúkrunarferli

SAG7080

Ef valinn var sjúklingur í meðferðarskráningu, farið yfir í aðra einingu, skipt um sjúkling og komið til baka í meðferðarskráningu þá sýndi
meðferðarskráning gögn fyrir sjúklinginn sem síðast var valinn í meðferðarskráningunni. Búið er að laga þessa villu.
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Mælingar (gaMeasurements)

Lífsmörk og mælingar  AVPU mælingar afritaðar úr mat á meðvitund og taugakerfi.

SAG7487

Allar AVPU mælingar hafa verið afritaðar úr mat á meðvitund og taugakerfi yfir í lífsmörk og stigun (NEWS).

Mælingar  Mat á meðvitund og taugakerfi og AVPU skráningar.

SAG7538

Ekki er lengur hægt að sjá AVPU mælingar eða skrá þær í mat á meðvitund og taugakerfi. AVPU mælingar eru nú hluti af lífsmörk og stigun
(NEWS).
Eldri AVPU gildi sjást enn undir mat á meðvitund og taugakerfi í textasýn.

Lífsmörk og mælingar  Stigun (NEWS)

SAG7468

Nú reiknar kerfið stigun (NEWS) þegar lífsmörk eru skráð. Stigunin og alvarleikinn eru síðan sýnd í lífsmarkatöflunni og lífsmarkalínuritinu.
Stigun er ekki reiknuð fyrir eldri lífsmörk en ef eldri lífsmarkafærslu er breytt reiknast og vistast SBS stig fyrir hana.

Lífsmörk og mælingar  Stigun (NEWS) og börn

SAG7572

Stigun (NEWS) er ekki reiknuð út eða sýnileg fyrir sjúklinga yngri en 18 ára. Ef lífsmarkafærslu sem var skráð þegar sjúklingur var yngri en 18 ára er
breytt eftir að hann verður 18 ára er stigunin reiknuð út fyrir breyttu færsluna.

Lífsmörk og stigun (NEWS)  Stigun ekki reiknuð nema öll mæligildi séu sleginn inn

SAG7645

Nú er stigun ekki reiknuð nema notandi hafi slegið inn gildi fyrir allar mælingar sem stigunin er reiknuð út frá. Þessar mælingar eru hiti, púls, efri mörk
blóðþrýstings, öndun, súrefnismettun, súrefnisgjöf og AVPU.
Ef skilyrði fyrir útreikningi eru ekki uppfyllt er textinn 'Niðurstaða ófullnægjandi' birtur í staðinn fyrir áhættu stigunar.

Mælingar  Verkir

SAG5387

Mælingin ,,Styrkur við hreyfingu / djúpa innöndun´´ heitir núna ,,Styrkur við hreyfingu´´. Bætt var við nýrri mælingu ,,Styrkur við djúpa innöndun´´.

SAG7013

Mælingar  Blóðmælingar
Nú er hægt að skrá 075 sem gildi HCO3 magn bikarbonats í blóðmælingum.

Mæðraskrá (meðganga)

Hægt að slökkva á samtengingarkröfunni (fyrir sýningu), nýtt stilligildi 20002 (Kristín Steingrímsdóttir bað um þetta fyrir laptoppinn sinn)
insert into g_Setup (setup_int, ga_group_id, DESCRIPTION, active, visible)
values(20002, 0, 'Demo Mode', 1, 0);

Mæðraskrá  Skrá börn

SAG6557

SAG6744

Nú er hægt að skrá börn á heimili og fyrri meðgöngur í upplýsingasöfnun í mæðraskrá.

Nánari upplýsingar um atvinnu

SAG6686

Núna getur notandi skráð nánari upplýsingar um eðli vinnunnar ef valið er atriði úr atvinnulistanum.

Textasvæði við áfengis og vímuefnaneyslu

SAG6689

Nú er hægt að skrá frjálsan texta ef hakað er í já í áfengis og vímuefnaneyslu.

Skrá andlega líðan

SAG6813

Nú er hægt er að skrá texta um andlega líðan móður í upplýsingasöfnun.

Mæðraskrá  Athugaverð atriði, „Veit ekki“ svör

SAG6740

„Veit ekki“ svör eru nú birt undir Athugaverð atriði. Birtur er fjöld „Veit ekki“ svara og hægt er að smella á samtöluatriðið og þá birtist „flyout“ gluggi
sem sýnir atriðin sem svarað var „Veit ekki“.

Upplýsingasöfnun forútfyllt
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Upplýsingasöfnun forútfyllt

SAG6564

Ef kona á fyrri meðgöngu þá er upplýsingasöfnunin forútfyllt með sömu gögnum og skráðar voru fyrir síðustu meðgöngu. Ef konan er skráð í sambúð
með sama maka og síðast eru upplýsingarnar um hann forútfylltar frá því úr fyrri meðgöngu.

Mæðraskrá  Upplýsingasöfnun.

SAG6809

Sérstök lyfjameðferð er nú í sér kafla.

Mæðravernd  Aðrar mælingar

SAG6800

Nú er hægt að sjá þyngd, hemoglobin, blóðþrýsting í mæðraskránni sem móðirin fer í á meðgöngu einnig þær sem eru skráðar í öðrum einingum.

Almennt í Sögu

SAG6999

Saga
Nú er útgáfa Sögu í SAGA_VERSION töflunni uppfærð þegar gagnagrunnur er uppfærður með SagaUpdateAndConfig tólinu.

Theriak Epd Client stuðningur

SAG7473

Nú er hægt að opna Theriak Epd Client úr Sögu. Kveikt er á virkninni með stilligildi 182. Theriak Edp þarf að vera uppsett til að hægt sé að ræsa
það úr Sögu

Ef skipt var hratt á milli eininga þá gat komið upp sú staða að sitthvor sjúklingurinn var valinn í sjúklingastikunni og inni í einingunni. Þetta hefur verið
lagað.

SAG7665

Saga.NET

Miðlæg skráning heilsugæslu
Ef stilligildi 1191 er virkt hreinsast heimilislæknirinn ef breytingin á heilsugæslunni er gerð utan stofnunar.

Forsíða sjúklings  Bættur hraða á fyrirspurn.

SAG7119

SAG6645

Hraði á fyrirspurn sem nær í lista fyrir 'Samskipti' í forsíðu sjúklings hefur verið bættur.

Rafrænar fæðingartilkynningar til LSH

SAG6994

Nú er textanum „Drengur Óskírður“, „Stúlka Óskírð“, „Barn Óskírt“ ekki lengur bætt framan við nafn móður þegar fæðingartilkynning er send til LSH.

Saga.SetupAndConfig

Saga.SetupAndConfig  uppsetningartól

SAG6440

Bætt var við virkni til að keyra ákveðnar gagnagrunnsuppfærslur einungis á ákveðnum grunni/grunnum.
Til að gera þetta gerlegt þá þurfti að bæta við töflu sem segir til um á hvaða tilviki af gagnagrunni verið er að keyra á, INSTANCE_NAMES. Ef tilvik
hefur ekki verið skilgreint fyrir grunn sem verið er að keyra á þá er birtur gluggi í upphafi keyrslu þar sem hægt er að velja úr lista yfir skráð tilvik. Ef
tilvik í listanum á við grunninn þá er það valið annars er hægt að gefa til kynna að ekkert tilvik í listanum eigi við og er þessi gluggi þá ekki birtur aftur
fyrr en nýjum tilvikum hefur verið bætt í listann.
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Hægt er að breyta hvaða tilvik af grunni er skilgreint fyrir grunninn sem verið er að keyra á með því að fara inn á ,,Instance name´´ flipann.

Samtengingar (grunna)

Afritun á ofnæmi í samtengingum

SAG6573

Ekki er hægt að afrita ofnæmi af óskilgreindri tegund yfir á staðværan (e. local) grunn í samtengingum.

Sjúklingaval (gaPatientSelectionBar)

Sjúklingaval  deildir

SAG7379

Nú sjást ferlisjúklingar á dagdeild í deildarlistanum ef stilligildi 180 er virkt.

Skel (gaShell)

Afskrá notanda sjálfkrafa
Ef Saga er læst og stilligildi 181 er virkt þá afskráist notandinn sjálfkrafa eftir ákveðinn tíma og nýr innskráningargluggi birtist. Gildið er tíminn í
mínútum sem er beðið áður en Saga afskráir notandann.

SAG7448

Stillingar (gaConfigurator)

Stillingar

SAG6313

Búið er að laga villu í Uppflettitöflum þar sem fellilisti var stundum óvirkur þegar hann átti að vera virkur.
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Textasýn (WPF)

SAG7171

Ný textasýn
Til að hraða nýrri textasýn þá eru ekki lengur birtar óþarfar upplýsingar um breytingar á persónuupplýsingum sjúklings í fortíðinni. Látið er duga að
birta nýjustu persónuupplýsingarnar.

SAG7024

Textasýn
Nú birtast allar niðurstöður til og með völdum dagsetningum þegar leitað er eftir tímabili í Textasýn.

Ný Textasýn  Lífsmörk og stigun (NEWS)

SAG7472

Lífsmörk og stigun (NEWS) er nú sýnt í Ný Textasýn.

SAG6157

Textasýn (wpf)
Viðhengi sjást nú í nýju textasýninni. Hægt er að skoða viðhengið sjálft (mynd eða skjal) með því að smella á nafn þess.

Textasýn

SAG7060

Nú prentast rétt tímabil í haus á skjali þegar textasýn er prentuð.

Tryggingaskrá

Tryggingaskrá  Sendandi

SAG7277

Bætt hefur verið við stilliingu þar sem hægt er að skilgreina sendanda fyrir Tryggingaskrá.
Stillinguna er hægt að finna með eftirfarandi skipun:
select * from server_services_settings where service_name = 'Uppfæra Sögu með trygginaskrá SÍ' and name = 'Sender'

Upplýsingagluggi (popup)

Hjálpin opnuð í "Nýjungar í Sögu" glugga.

SAG6611

Nú er hægt að opna hjálpina í glugganum sem sýnir nýjungar í Sögu. Bæði er hægt að opna hjálp með því að ýta á hnappinn sem sýnir
spurningarmerki og með því að ýta á F1, eins og annars staðar í Sögu.

Vefþjónustur (external)

Vefþjónustur  Textasýn

SAG6787

Nú koma rannsóknir með í textasýninni.

Vefþjónustur  MedicalDataService, Lífsmörk og NEWS

SAG7471

Bætt var við gildunum AVPU, NEWS stig og NEWS áhætta í GetLatestVitalAndOxygenMeasurements, GetVitalMeasurements og
GetVitalMeasurementsInfo og NewVitalMeasurement.

Vera (Fyrirspurnalag)

Gagnaveitur VERU í Sögu.Net  Tímabókanir

SAG7456

Nú er hægt að stilla Sögu.Net þannig að sjúklingur er búinn til sjálfkrafa í þeim gagnagrunni sem Saga.Net keyrir á móti ef fyrirspurn úr VERU berst
fyrir kennitölu sem ekki er til í grunninum. Til að kveikja á þessari virkni þarf að virkja stilligildi 183.
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Vera (Samskiptaborð)

Vera  Samskiptaborð

SAG7073

Nú geta notendur Sögu hafið samskipti við skjólstæðinga sína að fyrra bragði. Kominn er nýr hnappur í sjúklingaborða fyrir aftan nafn einstaklings
sem er með umslagstáknmynd. Þessi aðgerð er einungis virk ef einstaklingur er með skráð farsímanúmer. Þegar notandi sendir skjólstæðingi sínum
skilaboð þá birtast þau inni í Heilsuveru hjá honum og hann fær jafnframt sms skilaboð um að hann eigi ný skilaboð þar. Ef stilligildi 179 er óvirkt þá
er þessi aðgerð ekki sýnileg í viðmóti Sögu.

Vinnulisti (gaWorklist)

Vinnulist  Rafræn skeyti

SAG7109

Þegar textasýn er opnuð fyrir rafræn skeyti í vinnulistanum birtist aðgangsstýringarglugginn ef notandi hefur ekki aðgang að sjúkraskrágögnum
sjúklings.

Vinnulisti

SAG7545

Nú eru kerfiseyðublöð, líkt og Samskiptaseðlar Veru, ekki sýnd í vinnulista.

Vinnulisti  Rafræn skeyti

SAG7118

Ef tvísmellt var á rafræn skeyti fyrir sjúkling sem ekki var búið að yfirfara ofnæmi fyrir, þá birtist textasýnargluggi í örstuttan tíma og hvarf svo um leið
og uppsprettiglugginn fyrir ofnæmi hvarf með þeim afleiðingum að Saga fraus. Þessi villa hefur verið löguð.

Viðhengi (gaAttachments)

Viðhengi

SAG7582

Löguð var villa sem kom öðru hverju þegar viðhengi var eytt.

Ónæmisaðgerðir (WPF)

SAG6387

Ónæmisaðgerðir
Nú er búið að lagfæra skrunslánna, þ.a. ónæmisaðgerð er ekki valin við að ýtt sé á skrunslá.
Einnig er búið að bæta við hnapp sem býður upp á að sækja öll samskipti.
Sjálfgefin röðun á ónæmisaðgerðum er eftir stafrófsröð, en hægt er að stýra henni og er það gert í gagnagrunni. Vinsamlegast hafið samband við
kerfisstjóra.

Ónæmisaðgerðir  Fjöldaskráning

SAG6942

Nú er hægt að skrá ónæmisaðgerð meira en ár aftur í tímann. Ef valin er dagsetning meira en ár aftur í tímann þá birtist aðvörun.

Ónæmisaðgerðir

SAG6983

Búið var til stilligildi, 1213, sem stjórnar því hversu marga mánuði aftur í tímann leyfilegt er að skrá bólusetningar.

Ónæmisaðgerðir

SAG7139

Nú birtist aðvörunin „Ónæmisaðgerð þegar skráð á einstakling“ eingöngu þegar bólusetning gegn Inflúensu er skráð.
Nú er að auki athugað hvort einstaklingur hafi verið bólusettur gegn Inflúensu 8 mánuði fram í tímann frá valinni dagsetningu.
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