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Displaying 61 issues at 28.02.18 11:04.
Issue Type
Key
Component/s
Feature
ADT (gaADT)
ZSAGA-7912
Request

Feature
Request

ZSAGA-7375

ADT
Innritun/Útskrift

Fix Version/s
2018.1, 2018.1.1

2018.1, 2018.1.1

Summary
Bæta starfsmanni við lotu eftir að henni
lýkur

Viljum geta bætt við starfsmanni á ADT
þótt að ferlið sé ekki hafið

Release Comments
h4. ADT
Nú er hægt að breyta ábyrgu starfsfólki í
bæði ófrágengnum ferlum og
frágengnum ferlum.
h4. ADT Innritun/Útskrift
Nú er hægt að breyta ábyrgu starfsfólki
þó svo að einstaklingur sé ekki mættur.

Bug

ZSAGA-7435

Feature
Request

ZSAGA-9223

Feature
Request
Feature
Request

ZSAGA-9220

Feature
Request

ZSAGA-9218

Feature
Request

ZSAGA-9360

ZSAGA-9495

ADT
Innritun/Útskrift

Birting á
rannsóknarniðurstö
ðum
Birting á
rannsóknarniðurstö
ðum á
Birting
rannsóknarniðurstö
ðum
Birting á
rannsóknarniðurstö
ðum
Birting á
rannsóknarniðurstö
ðum

2018.1, 2018.1.1

2018,1

2018,1
2018,1

2018.1, 2018.1.1

2018.1, 2018.1.1

Reykjalundur: Kemur villa þegar shiftklikkað er á dag

h4. ADT - Skrá margar komur

Löguð var villa sem kom upp þegar
notandi hélt niðri „Shift“ takkanum og
smellti á dagsetningu ef engin önnur
dagsetning var valin.
Sem læknir get ég séð linka á
Einungis ExternalLinks sem byrja á
rannsóknarniðurstöður frá LSH
HTTP eða HTTPS opnast í
_default_vafra_
Sem læknir get ég sé alvarleikastig hvers N/A
gildis í rannsóknarniðurstöðum
Rannsóknarniðurstöðugluggi lengi að
N/A
opnast - Opna glugga og bæta við busy
indicator
Sem læknir get ég séð allar
N/A
rannsóknarniðurstöður í tímaröð í dálkum
Sem læknir sé ég alvöru gögn frá Heklu
RannNið þjónustu

N/A
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Bug

ZSAGA-8406

Biðlisti (WPF)

2018.1, 2018.1.1

Fyrri deild kemur aftur upp ef deild var
breytt á beiðni

h4. Biðlistar
Ef biðlistafærslu er breytt eða hún afrituð,
þá er ekki lengur sett á hana valið
biðlistafærslu-sniðmát, heldur eru
sniðmát eingöngu sett á nýjar færslur

Bug

ZSAGA-9948

Biðlisti (WPF)

2018.1, 2018.1.1

Síu stillingar hreinsast þegar notandi
velur að sækja meira

h4. Textasýn - Síur
Síur í textasýn haldast núna þegar smellt
hefur verið á „Sækja meira“ eða „Sækja
allt“ hnappana.
Nú er hægt að senda beiðni um meðferð
á Reykjalundi rafrænt til Reykjalundar,
ásamt nauðsynlegum fylgigögnum.

Feature
Request

ZSAGA-9654

Biðlisti (WPF),
Klínísk skráning
(nýtt viðmót)

2018.1, 2018.1.1

Miðlægir biðlistar 2018.1 - Dýnamískt
form fyrir beiðni á Reykjalund

Handbook

ZSAGA-9327

Dýnamísk
skráningarform

2018,1

Handbók-Útbúa dýnamískt
skráningarform fyrir tilvísun til Virk

h4. Nýtt dýnamískt eyðublað fyrir VIRK
Nú er í Eyðublaðaeiningunni hægt að
fylla út og senda rafrænt til VIRK beiðni
um starfsendurhæfingu einstaklings.
Blaðið heitir "_VIRK Beiðni um
þjónustu_"

Feature
Request

ZSAGA-7892

Dýnamísk
skráningarform

2018.1, 2018.1.1

Dýnamískt form - tilvísun á BUG teymi

Nú er hægt að senda Barna og
unglingageðdeild á SAk rafræna tilvísun.

Feature
Request

ZSAGA-10004

Eyðublað

2018.1, 2018.2,
Eyðublöð - Vottorð TR - Einungis hægt
2018.2.1, 2018.1.2 að nota ICD-10 flokkunarkóða

h4. Eyðublað - TR-V umsókn um
örorkubætur (#390)

2017.3, 2018.1,
Villumeldingar koma á beiðni um
2017.3.1, 2018.1.1 blóðrannsókn þegar búið er að skrá
skilaboð

Nú er einungis hægt að senda inn ICD10 greiningar í læknisvottorði vegna
umsóknar um örorkubætur.
h4. Eyðublöð - Beiðni um blóðrannsókn
#221 og (hsu) Beiðni um blóðrannsókn
#420

Bug

ZSAGA-9060

Eyðublöð
(gaSheetModule)

Villa sem kom upp þegar verið var að
skrá „Aðrar rannsóknir“ hefur verið löguð.
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Bug

Bug

Bug

ZSAGA-7506

ZSAGA-9534

ZSAGA-8913

Eyðublöð
(gaSheetModule)

2018.1, 2018.1.1

Afgreiðsla (gaSab), 2018.1, 2018.1.1
Eyðublöð
(gaSheetModule)

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover)

Eyðublaðaeining - þarf oft að færa tré til
vinstri - birtist röngu megin

h4. Eyðublöð - eyðublaðatré

Nú ætti tréð alltaf að birtast með lárétta
skrunbarinn lengst til vinstri þegar tréð er
uppfært.
Persónuupplýsingar í "neðstu" línu hverfa h4. Eyðublöð
Löguð hefur verið villa sem olli því að ef
notandi var með kerfissjúkling valinn og
staddur í eyðublaðaeiningunni, skipti
síðan yfir í afgreiðslueininguna og aftur til
baka í eyðublaðaeininguna, þá hurfu
persónuupplýsingarnar sem sjást neðst í
Sögu.

2017.3, 2018.1,
Við endurnýjun lyfseðla í Forsíðu
2018.1.1, 2017.3.2 sjúklings á að taka mið af stilligildi 1095

h4. Lyfjaendurnýjun
Nú fer sjálfgefið sendingarform lyfseðils,
þegar lyfseðill er endurnýjaður, alltaf eftir
gildi í stilligildi 1095.

Bug

ZSAGA-9178

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover)

2018.1, 2018.1.1

Villur í Sögu þegar viðhengi eru opin

h4. Forsíða sjúklings - Viðhengi
Löguð hefur verið villa sem kom upp ef
notandi opnaði viðhengi og skipti síðan
um sjúkling eða lokaði forsíðu sjúklings.

Feature
Request

ZSAGA-9631

Forsíða
starfsmanns

2018.1, 2018.1.1

Sem notandi get ég opnað skeyti úr
tilkynningaslá starfsmanns

h4. Tilkynningaslá
Nú er hægt að opna skeyti úr fellilistanum
sem birtist ef svifið er með músina yfir
skilaboðamyndina í tilkynningaslánni.
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Feature
Request

ZSAGA-8635

Forsíða
starfsmanns

2018.1, 2018.1.1

Forsíða starfsmanns - vantar hnapp fyrir
vinnulista í starfsmannastiku

h4. Starfsmannastika - Vinnulisti
Á starfsmannastikunni er nú flýtihnappur
inn í „Vinnulisti - Óklárað” gluggann í
forsíðu starfsmanns. Hjá flýtihnappinum
sést einnig fjöldi ókláraða beiðna og ef
músarbendill fer yfir flýtihnappinn þá
birtist svifmynd með yfirliti fyrir beiðnirnar.

Feature
Request

Feature
Request

Bug

ZSAGA-9630

ZSAGA-9356

ZSAGA-9509

Forsíða
starfsmanns

2018.1, 2018.1.1

Sem notandi get ég tvísmellt á póst og
hann birtist í pop-up glugga

Forsíða
Starfsmanns
(Dagskrá)

2018.1, 2018.1.1

Bæta við flýtihnapp til að velja daginn í
dag (Sem notandi get ég í dag hægri
smellt og valið daginn í dag.)

Forsíða
Starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun)

2017.3, 2018.1,
Lyfseðill frá ritara til læknis
2018.1.1, 2017.3.3

h4. Forsíða starfsmanns
Nú er hægt að opna skilaboð í nýjum
glugga með því að tvísmella á þau. Í nýja
glugganum má einnig svara,
áframsenda, merkja lesið og eyða
skilaboðum.
h4. Forsíða starfsmanns - Dagskrá
Bætt hefur verið við flýtihnapp til að velja
daginn í dag.
h4. Forsíða starfsmanns Lyfjaendurnýjun
Löguð var villa sem olli því að læknir sá
ekki, að ef læknaritari bað um að senda
lyfseðil á apótek, ef að stillt var á að
lyfjaendurnýjannir færu sjálfkrafa á
kennitölur.
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Bug

ZSAGA-9598

Forsíða
Starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun)

2018.1, 2018.1.1,
2017.3.4

Apótek default í lyfjendurnýjun

h4. Forsíða starfsmanns Lyfjaendurnýjun
Ef notandi velur að senda
lyfjaendurnýjunarbeiðni eða
lyfjaendurnýjun á apótek, þá er sjálfvalið
apótekið sem er skilgreind í stilligildi
1036.

Bug

ZSAGA-8570

Forsíða
starfsmanns
(Skilaboð)

2018.1, 2018.1.1

Bug

ZSAGA-9776

Forsíða
starfsmanns
(Skilaboð)

2018.1, 2018.1.1

Bug

ZSAGA-9717

Forsíða
starfsmanns
(Skilaboð)

2018.1, 2018.1.1

Feature
Request

ZSAGA-7498

Forsíða
2018.1, 2018.1.1
starfsmanns
(Starfsmannastika)

Ekki er lengur hægt að senda búa til
lyfjaendurnýjun eða
lyfjaendurnýjunarbeiðni sem sendist á
apótek án þess að velja apótek.
Það á að vera hægt að draga skilaboð úr h4. Forsíða starfsmanns - Skilaboð
ruslatunnu í möppu - sjá LSH-1119
Nú er hægt að draga skilaboð úr
ruslakörfunni yfir í innhólfið.
Vantar scrollbar í Skilaboða-einingu í
h4. Forsíða starfsmanns - Skilaboð
Forsíðu starfsmanns
Þegar skilaboð eru skoðuð í
skilaboðaflipa forsíðu starfsmanns, ef
sláin sem aðgreinir innhólfið og innihald
valins skilaboðs er dregin svo neðarlega
að ekki er hægt að sjá allt innihald
skilaboðsins, þá er hægt að skruna niður
til að sjá restina af skilaboðinu.
Skilaboðaeining - Eyðublöð sem viðhengi h4. Skilaboðaeining
á flokkara
Nú opnast tréð sem sýnir viðtakendur
skilaboða alltaf sjálfgefið opið.
EmployeeNotification fyrir
h4. Starfsmannastika - Lyfjaendurnýjun
starfsmannastikuna td Rx ætti að nota
server-2-client messaging en ekki polling Fjöldi ólesinna
til að uppfæra sig
lyfjaendurnýjunarskilaboða í
starfsmannastiku Sögu uppfærist nú um
leið og beðið hefur verið um
lyfjaendurnýjun í Veru.
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Bug

Feature
Request

Feature
Request
Bug

Bug

Feature
Request

ZSAGA-9716

ZSAGA-9034

Forsíða
starfsmanns
(Vinnulisti)

2018.1, 2018.1.1

ADT (gaADT),
Heimahjúkrun

2018.1, 2018.1.1

Notandastillingar í Vinnulista í Forsíðu
starfsmanns haldast ekki þegar einingu
er lokað

Heimahjúkrun - Ferlisjúklingur í
heimahjúkrun

ZSAGA-9442

Heimahjúkrun

2018.1, 2018.1.1

ZSAGA-10053

Heimahjúkrun

2018.1, 2018.2,
Síðustu samskipti margföldust einstaka
2018.2.1, 2018.1.2 sinnum (og stundum uppfærast ekki)

ZSAGA-10058

ZSAGA-10070

Heimahjúkrun

ADT
Innritun/Útskrift,
Heimahjúkrun

Eyða starfsmanni úr teymi

2018.1, 2018.2,
Sleppa ógildum færslum (framkvæmd
2018.2.1, 2018.1.2 verkþátta) í svæðinu Áætlun dagsin

2018.1, 2018.2,
Heimahjúkrun - Ábyrgur starfsmaður í
2018.2.1, 2018.1.2 ADT þarf að geta verið annað en læknir

h4. Forsíða starfsmanns
Í öllum undireiningum „Forsíðu
Starfsmanns” vistast nú staðsetning
færanlegu slárinnar sem skilur að lista
þeirra gagna sem til eru í hverri einingu,
frá sýninni sem sýnir innihald atriðis sem
valið er úr listanum.
h4. Heimahjúkrun/ADT - Ferlisjúklingur í
heimahjúkrun
Búin hefur verið til ný sjúklingatýpa,
„Ferlisjúklingur í heimahjúkrun“.
Sjúklingatýpan er í boði fyrir
staðsetningardeildir sem merktar eru
sem Heimahjúkrunardeildir.
Ekki þörf á að setja inn tékk, það er í lagi
þó starfsmanni sé eytt út.
h4. Meðferð - Heimahjúkrunaryfirsýn
Nú birtast vitjanir ekki lengur oftar en
einu sinni í vitjanalistanum þegar ýtt er á
refresh takkann eða farið á milli flipa eftir
að hafa sótt fleiri vitjanir en eru sýndar
sjálfgefið.
h4. Meðferð - Heimahjúkrunaryfirlit
Nú er ekki sýnt oft í áætlun dagsins að
verkþáttur hafi verið framkvæmdur ef
framkvæmd verkþáttar var breytt.
h4. Heimahjúkrun og ADT - Ábyrgur aðili
skjólstæðings
Nú þarf ábyrgur aðili skjólstæðings á
deild sem er merkt sem
heimahjúkrunardeild ekki lengur að vera
læknir.
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Feature
Request

ZSAGA-10008

Heimahjúkrun

2018.1, 2018.2,
Heimahjúkrun - dagsetningar og teymi
2018.2.1, 2018.1.2 sem ættu að halda á milli glugga

Bug

ZSAGA-9092

Eyðublöð
2017.3, 2018.1,
Sjúkl. valinn úr legu, helst ekki valinn
(gaSheetModule), 2018.1.1, 2017.3.2 þegar hoppað í eyðublaðaeiningu.
Legur
(gaADTAdmissions
)

Bug

ZSAGA-7620

Mælingar
2018.1, 2018.1.1
(gaMeasurements)

Feature
Request

ZSAGA-9181

Heimahjúkrun,
2018.1, 2018.1.1
Mælingar
(gaMeasurements)

Access violation í mælingum, taka 2

Mælingar - Ný mælingartegund, bjúgur

h4. Heimahjúkrunarumsjón - Valið teymi
og dagsetning
Nú flyst valið teymi og dagsetning í
heimahjúkrunarumsjón milli flipa og
skráningarglugga.
h4. Legur og eyðublöð - kerfissjúklingur
hleðst ekki.
Löguð var villa þar sem upp gat komið sú
staða að kerfissjúklingur opnaðist ekki ef
skipt var á milli legu með valinn
kerfissjúkling yfir í eyðublöð.
h4. Mælingar - Access violation villa
löguð
Löguð var „Access violation“ villa sem
kom þegar línurit fyrir „Lífsmörk og stigun
(NEWS)“ var skoðað og stigun var ekki til
staðar.
h4. Mælingar - Ýmsar mælingar, bjúgur
Nú er hægt að skrá mælingargildið
bjúgur í ýmsar mælingar. Möguleg gildi
eru 0, 1+, 2+, 3+ og 4+.
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Feature
Request

ZSAGA-9386

Mælingar
2018.1, 2018.1.1
(gaMeasurements)

Mælingar - Búa til mælingarkafla
"Blóðskilun"

h4. Mælingar - Blóðskilun
Nýjum mælingarkafla, „Blóðskilun“, hefur
verið bætt við í Mælingareininguna
Í „Blóðskilun“ er hægt að skrá niður
mælingar fyrir
* Kt/V
* Hraða blóðdælu (ml/mín)
* Stærð filters m²
* Hringsólun blóðs (%)
Mælingarnar eru teiknaðar upp í tvö
aðskilin línurit:
# Efra línuritið teiknar upp Kt/V, Hraða
blóðdælu og Stærð filters
# Neðra línuritið teiknar upp Hringsólun
blóðs
Mælingarstærðirnar hafa skorður á
gildum sem skrá má niður:
* Kt/V: 0.00 - 3.00
* Hraði blóðdælu: 100-500 ml/mín
* Stærð filters: 0.0 - 3.0 m²
* Hringsólun blóðs: 0 - 30 %

Feature
Request

ZSAGA-9387

Mælingar
2018.1, 2018.1.1
(gaMeasurements)

Mælingar - Breyta heiti á mælingarkafla í h4. Mælingar - Mat á öndun
"Mat á öndun" og bæta við tveimur
kvörðum.
Mælingarkaflanum *„Hámarksflæði
útöndunar“* hefur verið breytt í *„Mat á
öndun“* auk þess sem
skráningarmöguleika hefur verið bætt við
fyrir „mMRC - Mat á áhrifum mæði á
daglega virkn“ og „CAT – Mat á áhrifum
langvinnrar lungnateppu á heilsufar“.
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Feature
Request

ZSAGA-9125

Mæðraskrá
(meðganga)

2018.1, 2018.1.1

Vantar flyout á athugaverð atriði

h4. Mæðraskrá
Í „Upplýsingasöfnun“ fyrir einstakling í
mæðraskrá, er hægt að skrá „Nánar“ fyrir
# „Hjartagallar í ætt“
# „Nýrnagallar í ætt“
# „Aðrir fæðingargallar í ætt“
og ef skráð er „Nánari lýsing“ fyrir
eitthvert þessara atriða, þá er hægt að
sjá þessa nánari lýsingu í aðalglugga
„Mæðraskrár“ undir „Athugaverð atriði“
með því að láta músina fara yfir
færsluna.

Feature
Request

ZSAGA-9101

Mæðraskrá
(meðganga)

2018.1, 2018.1.1

Mæðraskrá - fjarlægja upplýsingar um
hjúskaparstöðu og börn af
meðgöngusöguflipa

h4. Upplýsingar börn og hjúskapastöðu
fjarlægðar úr yfirliti yfir meðgöngusögu
Upplýsingar börn og hjúskapastöðu hafa
nú verið fjarlægðar úr yfirliti yfir
meðgöngusögu.

Bug

ZSAGA-9713

Application Server, 2018.1, 2018.1.1
Rafræn eyðublöð
(gaWPFElectronicS
heets)

Viðhengi með rafrænu læknabréfi birtist h4. Rafræn eyðublöð - Læknabréf
hvorki í eyðublöðun né í viðhengiseiningu
Nú er deild viðtakanda gefin réttindi til að
birta viðhengisblaðið sem kemur með
læknabréfinu. Það þýðir að ef Læknabréf
er flokkað sjálfkrafa þá sést
viðhengisblaðið í eyðublöðum á
móttökudeild Læknabréfs og einnig í
Viðhengjum.
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Bug

ZSAGA-8865

Saga

2018.1, 2018.1.1

Bug

ZSAGA-9349

Saga.NET

2017.3, 2018.1,
Skoða fyrirspurn sem skilar lausum
2018.1.1, 2017.3.4 tímum fyrir Veru vegna tímabókunar í
Veru

Feature
Request

ZSAGA-8878

Sjúklingastika

2018.1, 2018.1.1

Lagfæra skilaboðið þegar Saga missir
samband við gagnagrunninn.

h4. Saga
Ef Saga missir samband við gagnagrunn,
þá kemur upp villuskilaboð, „Alvarleg villa
kom upp! Tenging Sögu við
gagnamiðlara hefur rofnað. Því miður
verður að loka Sögu. Viltu ræsa Sögu
aftur?“. Þessum skilaboðum hefur verið
breytt, og nú koma styttri skilaboð,
„Tenging Sögu við gagnamiðlara hefur
rofnað. Því miður verður að loka Sögu.
Viltu ræsa Sögu aftur?“
h4. Vera fyrirspurnir - Tímabókanir

Löguð var villa sem olli því að allar
áætlanir fyrir aðfang voru sóttar í staðinn
fyrir einingis þær áætlanir sem tilheyra
tímabilinu sem á að birta. Þetta var að
valda hægagangi.
Það ætti að vera hægt að velja úr
h4. Sjúklingastika - Skilaboð til
flýtitextum þegar læknir sendir skilaboð á einstaklings
sjúkling
Nú er hægt að nota Veru flýtitexta þegar
notandi sendir skilaboð til einstaklings.
Hægt er að sjá flýtitextana með því að
smella í textaboxið og ýta á „Ctrl + Shift +
T” og þá opnast valgluggi fyrir
flýtitextana.
Einnig er hægt að velja flýtitexta með því
að slá inn %kóði og síðan ýta á „Ctrl + T”.
Þar sem kóði stendur fyrir flýtitextakóða.

Feature
Request

ZSAGA-9094

Textasýn (Dialog)

2018.1, 2018.1.1

Eyðublað #14 á að vera editable í nýrri
textasýn

Nú er hægt að breyta innihaldi eyðublaðs
"Dagnóta" beint í nýju textasýninni.

10 of 13

Feature
Request

ZSAGA-9399

Textasýn
(gaTextViewRTF)

2018.1, 2018.1.1

Bug

ZSAGA-8737

Textasýn (WPF)

2017.3, 2018.1,
Ný textasýn - óstaðfest blöð birtast sem
2018.1.1, 2017.3.2 eru ekki óstaðfest o.fl.

Feature
Request

Bug

Bug

Bug

ZSAGA-6509

ZSAGA-9293

ZSAGA-9458

ZSAGA-9315

Textasýn (WPF)

Textasýn (WPF)

Textasýn (WPF)

Vera
(Fyrirspurnalag)

2018.1, 2018.1.1

2018.1, 2018.1.1

2018.1, 2018.1.1

Sem notandi í Sögu sé ég skilaboð um
h4. Textasýn
að gamla textasýnin verði tekin úr notkun
Bætt hefur verið við upplýsingaborða í
gömlu textasýnina, til að gera notendum
viðvart að gamla textasýnin verði gerð
óvirk í lok árs 2018.

Upplýsingar um tóm eyðublöð hafa
takmarkað gildi fyrir notandann

Síur hætta að virka ef önnur eining er
opnuð úr nýrri textasýn og þeirri einingu
svo lokað aftur

Villa í textasýn þegar síað er eftir
leitarorði

h4. Lagfæring á villu í Nýrri textasýn
Búið er að lagfæra villu í Nýrri textasýn,
en hún fól í sér að einstaka staðfest
eyðublað var sýnt sem óstaðfest
eyðublað. Einnig er búið að lagfæra
birtingu sumra eyðublaða í Nýrri
textasýn.
h4. Textasýn - Eyðublöð
Óútfyllt eyðublöð birtast ekki lengur í
textasýninni.
h4. Textasýn - Síur
Löguð hefur verið villa sem olli því að
síur hættu að virka í textasýninni ef farið
var út úr einingunni og aftur inn í hana.
h4. Textasýn

Löguð hefur verið villa í textasýn sem
birtist stundum ef leitað var eftir texta.
2017.3, 2018.1,
Skilaboð frá lækni - ekki hægt að merkja h4. Vera - Skilaboð.
2018.1.1, 2017.3.2 lesið
Nú er hægt að merkja skilaboð frá
notendum í Veru sem svöruð. Þetta
fjarlægir þau úr fyrirspurnarlista í Forsíðu
starfsmanns og Veru samskiptaborði.
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ZSAGA-9401

Vera
(Fyrirspurnalag)

2017.3, 2018.1,
2018.1.1

Bug

ZSAGA-7955

Vera
(Samskiptaborð)

2017.3, 2018.1,
Skilaboð frá lækni til sjúklings 2018.1.1, 2017.3.2 eyðublaða tré uppfærist ekki eftir að búið
er að senda
Nú sjást samskipti í Eyðublaðaeiningu
sjálfkrafa þegar notandi sendir Veru
skilaboð til einstaklings

Bug

ZSAGA-8879

Vera
(Samskiptaborð)

2018.1, 2018.1.1

Handbók-Skilaboð frá lækni - ekki hægt
að merkja lesið

Lagfæringar þegar starfsmaður er
skráður á beiðni á Veru samskiptaborði

h4. Vera - Skilaboð.
Nú er hægt að merkja skilaboð frá
notendum í Veru sem svöruð. Þetta
fjarlægir þau úr vinnulista og Veru
spjallborði.
h4. Vera

h4. Virkir starfsmenn sjást áfram í Veru
samskiptaborði þó þeir verði síðar merktir
óvirkir
Ef virkur starfsmaður hefur verið skráður
á beiðni um lyfjaendurnýjun eða á Veru
samskipti, þá mun hann áfram sjást í
listanum og sem svartur karl á línunni þó
hann verði síðar merktur sem óvirkur
starfsmaður. Þar með getur notandi bæði
séð hverjir eru og voru þátttakendur í
samskiptum.

Bug

Bug

ZSAGA-9279

ZSAGA-9198

Forsíða
Starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun),
Vera
(Samskiptaborð)

2018.1, 2018.1.1

Forsíða
Starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun),
Vera
(Samskiptaborð)

2018.1, 2018.1.1

Lyfjaendurnýjun - Ef að nýtt lyf er valið þá h4. Forsíða starfsmanns koma misvísandi villuboð
Lyfjaendurnýjun
Ef breytt er um lyf, þá opnast sjálfkrafa
notkunarleiðbeiningaglugginn fyrir lyfið.

Þegar valið er nýtt lyf í lyfjaendurnýjun þá h4. Lyfjaendurnýjun
koma villuskilaboð sem eiga ekki að vera
þegar valið er fjölda daga milli
Villan „Fjöldi daga milli afgreiðslna skal
afgreiðslna
vera á bilinu 1-120 dagar“ kom upp þegar
hún átti ekki við, en hefur nú verið löguð.
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Bug

ZSAGA-9567

Afgreiðsla (gaSab), 2018.1, 2018.1.1
Viðhengi
(gaAttachments)

Bug

ZSAGA-9695

2018.1, 2018.1.1

Persónuupplýsingar í "neðstu" línu hverfa h4. Viðhengi
- framhald
Löguð hefur verið villa sem olli því að ef
notandi var með kerfissjúkling valinn og
staddur í viðhengjaeiningunni, skipti
síðan yfir í afgreiðslueininguna og aftur til
baka í viðhengjaeininguna, þá hurfu
persónuupplýsingarnar sem sjást neðst í
Sögu.
Minna en merki ekki gripið í rafrænum
skeytum

h4. Rafræn skeyti
Ef að texti í rafrænu skeyti innihélt „<“
eða „>“, þá olli það villu sem kom í veg
fyrir rétta meðhöndlun skeytisins. Þessi
villa hefur verið löguð.

Generated at Wed Feb 28 11:04:48 GMT 2018 by Ari Vésteinsson using JIRA 7.0.11#70121-sha1:19d24976997c1d95f06f3e327e087be0b71f28d4.

13 of 13

