
Issue Type Key Summary Release Comments

Bug ZSAGA-10484 Útg. 2018.1.4 Villa!! Ekki hægt að skrá 

sjúklinga í Mína umsjá

h4. Sjúklingaval - Í minni umsjá 

Nú er hægt að bæta við og fjarlægja einstaklinga úr minni umsjá. 

Bug ZSAGA-10447 Gömul skráning á byltumati og 

þrýstingssáramati hanga inni og ekki hægt 

að skrá í kaflann.

h4. Meðferðarskráning - Upplýsingaskrá (spurningalistar) 

Villa var löguð í Upplýsingaskrá sem kom upp þegar kafli innihélt 

gamlar óvirkar spurningar sem voru til svör við. Nú hleðst kaflinn 

eðlilega miðað við núverandi uppsetningu spurningalistans, en athygli 

notandans er vakin á því að síðasta vistaða útgáfa innihaldi svör við 

spurningum sem hafa verið gerðar óvirkar. Í tengslum við þetta var svo 

yfirfarin virknin þegar flakkað er á milli kafla í Upplýsingaskránni og 

villumeðhöndlun var yfirfarin sömuleiðis. Textasýn fyrir eldri svör 

spurningalista var einnig yfirfarin, en þar hafði aðeins skolast til í fyrstu 

útgáfum 2018.1 þannig að ákveðin svör hurfu, en þessu hefur nú 

snarlega verið bætt úr.

Feature Request ZSAGA-10412 Mælingar - Laga CAT kvarða í Mat á öndun h4. Mælingar - Mat á öndun 

Nú er hægt að skrá CAT frá 1-40 í stað 1-30.

Feature Request ZSAGA-10411 Mælingar - Laga mælingarkaflann 

Blóðskilun

h4. Mælingar - Blóðskilun 

Gerðar hafa verið nokkrar breytingar á útliti blóðskilunarmælinga 

* Nú stendur „stærð síu“ en ekki „stærð filters“ 

* Nú stendur „Hringflæði blóðs“ en ekki „Hringsólun blóðs“ 

* Bætt hefur verið einingunni „ml/mín“ fyrir hraða blóðdælu í línuriti
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Feature Request ZSAGA-10398 Innleiðing Heilsuveru á krabbameinsdeild 

LSH

h4. Heilsuvera 

Nú er hægt að senda lyfjaendurnýjunarbeiðnir og fyrirspurnir frá Veru á 

krabbameinsdeildina á LSH. 

Til þess að notandi megi senda inn beiðnir frá Veru þarf hann annað 

hvort að eiga komu á ákveðnar deildir sem eru ekki of gamlar eða vera 

á meðferðarbiðlista. 

Stilligildi 1207 heldur utan um hvaða deildir tilheyra þessari virkni og 

stilligildi 1208 segir til um hve gamlar komur mega vera. Stilligildi 1209 

heldur utan um í hvaða stöðu færsla á meðferðarbiðlista þarf að vera til 

þess að heimila samskipti.

Feature Request ZSAGA-10385 Leyfa fleiri heklu tengingar í 

ClientIntegration

h4. Saga - Hekla 

Þegar mikið álag er á sendingum milli Heklu og tiltekinnar stofnunnar 

þá getur það orsakað töluverðan hægagang. Fjöldi tenginga milli 

stofnunnar og Heklu hefur því verið aukinn.

Feature Request ZSAGA-10304 Samskiptaseðill-flýtilistar: bæta við 

reykingasögu

h4. Eyðublað - Samskiptaseðill - Flýtilistar #193 

Bætt var við kafla á blaðið þar sem hægt er að skrá hvort einstaklingur 

reyki og í hve mörg pakkaár. Upplýsingarnar eru kóðaðar.

Feature Request ZSAGA-10276 Lagfæra sorting order í griddi, skv 

breytingum á miðlægu skráningu 

rannsóknarniðurstaðna

h4. Röðun lagfærð á rannsóknarniðurstöðum í Forsíðu starfsmanns 

Nú birtist sama röðun á kaflaheitum og rannsóknargildum og er að 

finna í rannsóknarniðurstöðum í Aukaglugga.

Bug ZSAGA-10192 Það á að vera sýnilegt þegar vitjun er breytt 

ef hún er ekki tengd við tímabókun

h4. Meðferð - Heimahjúkrunarvitjun sem er ekki tengd við tímabókun 

Nú er það sýnilegt í skráningarviðmóti vitjunar ef vitjun sem er ekki 

tengd við tímabókun er breytt.

Bug ZSAGA-10134 Vitjun var ekki framkvæmd texta ofaukið í 

vitjanalista

h4. Meðferð - Vitjanaskráning í heimahjúkrun 

Nú birtist textinn um að vitjun hafi ekki verið framkvæmd í 

vitjanalistanum bara þegar við á.
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Feature Request ZSAGA-9993 Sem kerfisstjóri get ég slökkt á samskiptum 

Sögu við ytri kerfi

h4. Kerfisstillingar - Slökkva á samtengingum. 

Komið nýtt stilligildi nr. 1206 þegar það er virkt er lokað fyrir aðgang frá 

Sögu í samtengingar. 

Komin nýr takki til að tæma skyndiminni (cache) í .NET þjónum. 

Þannig er hægt að láta breytingar á stilligildum sem eru vistuð þar taka 

gildi strax. 

Hann má finna í Stillingar einingu -> Stillingar -> Hreinsa skyndiminni 

Fyrir notendur er eins og þeir hafa ekki aðgang að samtengdri 

sjúkraskrá. 

Athugið að notkun á Mæðraskrá verður takmörkuð og getur valdið 

villum ef notandi nýskráir meðgöngu eða breytir grunnupplýsingum um 

meðgöngu meðan slökkt er á samskiptum við miðlæga sjúkrskrá. 
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