Issue Type
Bug

Bug

Key
Summary
ZSAGA-11521 Atvikaskráning mjög hæg eða timear út

Release Comments
h4. Atvikaskráning

ZSAGA-11452 Villuboð frá Afgreiðslu í reglubundnum
gagnaendurnýjun

Ef notandi sækir lista af Atvikum sem
inniheldur mjög margar færslur, þá er
núna hægt að uppfæra síu fyrir
niðurstöður, á meðan verið er að ná í
gögnin.
h4. Afgreiðsla - "Villuboð í reglubundinni
gagnaendurnýjun"
Villa við "reglubundna gagnaendurnýjun"
(refresh) hefur verið löguð.

Bug

ZSAGA-11369 Sending á lyfseðlum ekki að virka ef
tímabil vantar

Bug

ZSAGA-11350 Saga - External veþjónusta sem skilar
textasýn virkar ekki fyrir textasýn
dýnamísk form

Bug

h3 Villa í sendingu lyfseðla
Ef tímabil var ekki valið í lyfseðli gat
komið upp villa þegar reynt var að senda
lyseðilinn rafrænt.
h4. Vefþjónustur Sögu - Ný textasýn fyrir
eyðublað

Löguð var villa sem kom ef svæði innihélt
sértákn fyrir XML í vefþjónustuaðgerð til
að sækja nýja textasýn fyrir eyðublað á
XML-formi í TextviewServicevefþjónustunni.
ZSAGA-11340 Mælingar - geðkvarði PHQ-9 vistast ekki h4. Mælingar
Löguð hefur verið villa sem olli því að
ekki var hægt að skrá neitt í „PHQ-9“
undir „Geðkvarðar“.
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Bug

ZSAGA-11221 Dagsetning samskipta og
undirskriftardagur - villutékk klikkað framhald

h4. Eyðublöð - dagsetning samskipta og
undirskriftadagur
Nú er ekki hægt að skrá dagsetningu
utan þeirra marka sem skilgreindur er af
stilligildum 1102 og 1103 í dagsetningu
samskipta og undirskriftardagsetningu.

Bug

Feature Request

ZSAGA-11189 Textasýn - Birtir ekki skráningu á
mMrc/Cat fyrir Mat á öndun mælingu

ZSAGA-11178 Bæta við XML (info) fyrir blað Bréf til
sjúklings (366) - framhald

h4. Textasýn - Mat á öndun mælingu
Nú sjást mMrc og Cat gildin í mat á
öndun mælingu í textasýn.
h4. Rafræn eyðublöð - Bréf til sjúklings
Nú er hægt senda eyðublað 366, „Bréf til
sjúklings“ rafrænt.

Bug

Bug

Bug

ZSAGA-11144 Vefbókanlegir tímar fyrir skilgreindan hóp h4. Afgreiðsla - Heilsuvera
virkar ekki
Búið að laga villu þar sem
tímabókunaráætlanir fyrir "Vefbókanlegt
fyrir skilgreindan hóp" voru ekki að skila
sér í Heilsuveru.
h4. Afgreiðsla - Afgreiðslustandur
ZSAGA-11129 Bókun í Sögu feitletruð fram í tímanntengt Kiosk?
Löguð var villa þar sem koma gat verið
búin til fram í tímann hjá einstaklingi fyrir
tímabókun sem ekki átti að gera komu
fyrir.
Villa
í
greiðsluþaki
þegar
reikningur
er
h4. Afgreiðsla - Reikningar
ZSAGA-11124
ógildaður í afgreiðsluglugga
Löguð var villa þar sem upphæð um
greiðsluþak Sjúkratrygginga hjá
einstaklingi gat verið röng þegar kvittun
var ógilduð í 'Afgreiða' glugga.
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Bug

Feature Request

ZSAGA-11114 Mæðraverndargögn hjá einstaklingi
berast ekki til annara stofnana

h4. Samtengingar í mæðraskrá fæðingargögn

Ef móðir finnst ekki í þjóðskrá grípur
kerfið það og birtir textann "Móðir fannst
ekki í þjóðskrá" í staðinn fyrir að birta
þjóðskrárupplýsingar móður.
ZSAGA-11031 Fjölnota lyfseðlar eiga að geta innihaldið h4. Lyfseðlar - Eftirritunarskyld lyf á
eftirritunarskyld lyf
fjölnota lyfseðlum
Nú er hægt að gefa út fjölnota lyfseðla
með eftirritunarskyldum lyfjum. Það
mega hins vegar ekki vera fleiri en 30
dagar á milli afgreiðslna á þeim seðlum.

Feature Request

ZSAGA-11017 Ekki sjálfgefið greiðsluform í afgreiðslu stilligildi

h4. Afgreiðsla - Uppgjör og reikningar
Stilligildi 2074 sett inn sem ákvarðar
hvort sjálfgefið greiðsluform sé sett í
upphafi þegar afgreiðsluform er opnað.
Ef færslur eru settar inn á reikning og
honum lokað á milli í sömu komu, þá
gildir það greiðsluform sem var valið
áfram. Ef reikningur er prentaður þá
hreinsast út valið á greiðsluforminu og
velja þarf greiðsluform upp á nýtt.
Ekki er hægt að ýta á Prenta fyrr en búið
að er að velja annað hvort greiðsluform
eða Skuldfærslu.
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Feature Request

ZSAGA-11003 Saga - External veþjónusta sem skilar
textasýn fyrir ákveðið eyðublað

h4. Vefþjónustur Sögu - Ný textasýn fyrir
eyðublað
Nú er komin vefþjónustuaðgerð til að
sækja nýja textasýn fyrir eyðublað á XMLformi í TextviewService vefþjónustuna.
Yfirskriftin á aðgerðinni er:
/// <summary>
/// This method is used to retrieve
textview for a specific sheet in XML
format
/// </summary>
/// <param name="user">UserId and
GroupId encapsulated in an
authentication object</param>
/// <param name="patientInt">Id of the
patient the sheet belongs to</param>
/// <param name="sheetInt">Id of the
sheet to fetch</param>
/// <returns>XML with textview for a given
sheet</returns>
[OperationContract]
[FaultContract(typeof(WcfExceptionShiel
dFault))]
string
GetTextViewForSheetAsXml(UserAuthen
tication user, int patientInt, int sheetInt);

Bug

ZSAGA-11001 Alvarleg villa í Meðferðabiðlistanum

h4. Biðlisti, Vinnulisti, Eyðublað - Beiðni
um meðferð/rannsókn #377
Löguð var villa sem olli því að rangur
einstaklingur var skráður fyrir blaðinu
Beiðni um meðferð/rannsókn #377 þegar
það birtist á biðlista. Villan átti sér stað
þegar blað var staðfest í vinnulista og
annar einstaklingur var valinn sem
kerfissjúklingur.
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Handbook

ZSAGA-10975 Handbók - Sem kerfisstjóri get ég slökkt
á samskiptum Sögu við ytri kerfi

h4. Kerfisstillingar - Slökkva á
samtengingum
Komið er nýtt stilligildi nr. 1206 og þegar
það er virkjað er lokað fyrir aðgang frá
Sögu í samtengingar.
Kominn er 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 hafi 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
sjúkraskrá.

Feature Request

ZSAGA-10822 Tengjast Gagnagátt SÍ í Sögu

h4. Gagnagátt Sjúkratrygginga Íslands
Ný eining, "Gagnagátt SÍ
(gaSiGagnagatt)", sem veitir læknum
aðgang að gangagátt sjúkratrygginga
íslands án þess að þurfa að logga sig inn
með lykilorði. Ef kerfissjúklingur er valin
ætti gagnagáttin að opna yfirlit yfir þann
sjúkling. Bæta þarf gaSiGagnagatt við
hlutverk lækna í kerfisumsjón svo að hún
sjáist. ATH að þeir læknar sem eru
skráðir í læknaskránni geta notað þessa
einingu.
Ath: Vefsíða SÍ er ekki tilbúin og því ætti
ekki að virkja einingu strax.
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Bug

Bug

ZSAGA-10797 Uppfletting í sjúkraskrá án skráningar notandi birtist í skýrslu en er ekki með
aðgang í sjúkraskrá

ZSAGA-10738 2017.3.4 Heilsugátt í aukaglugga

h4. Loggun í virkniskrám Sögu yfirfarin
Breytingar urðu á aðgerðaloggun í Sögu
haustið 2016 sem ollu því að hætt var að
skrá sérstaklega í virkniskrár Sögu þegar
einingin „Eyðublöð“ var opnuð og í stað
fór sú aðgerð að túlkast sem
„Kerfiseinstaklingur settur“. Þá aðgerð
má í sjálfu sér túlka sem „Sjúkraskrá
opnuð“ ef merkingin „sjúkraskrárgögn“ er
lögð í orðið „sjúkraskrá“. Hins vegar átti
þessi aðgerð sérstaklega við um
eininguna „Eyðublöð“ sem hét í eldri
útgáfu einfaldlega „Sjúkraskrá“. Með nýju
notkuninni var jafnframt bætt við að
skráður var sá aðgangur sem viðkomandi
notandi óskaði eftir þegar hann skipti um
/ setti kerfiseinstakling, en það var einmitt
tilgangurinn þegar breytingarnar voru
gerðar á sínum tíma.
Þetta var hins vegar ekki alveg skv. því
sem hefði átt að gera svo nú var tekið á
þessum misskilningi í logguninni og eldri
færslur frá þessum tíma hafa verið
uppfærðar í nýja þartilgerða aðgerð sem
heitir einfaldlega „Kerfiseinstaklingur
settur“. Þetta þýðir auðvitað að við höfum
aðeins misst af þessari sérstöku aðgerð
„Sjúkraskrá
opnuð“
frá þeim tíma sem
h4.
Heilsugátt
í aukaglugga
Sjúklingi í Sögu er ekki lengur lokað þó
enginn sjúklingur sé valinn í
Heilsugáttarglugganum.
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Bug

Bug

Bug

ZSAGA-10702 Saga útg. 2018.1.5 - Forsíða
starfsmanns - Vinnulisti - óklárað (hjá
mér) - aðgangsstýringaskilaboð ekki
nógu skýr

ZSAGA-10700 Upplýsingaskrá opnast ekki í
hjúkrunaryfirliti á forsíðu sjuklings eftir
uppfærslu

ZSAGA-10692 SAGA útg. 2018.1.5 Nafn verður tómt.

h4. Forsíða starfsmanns - Vinnulisti
Nú birtist réttur villutexti í vinnulista þegar
notandi hefur ekki aðgang að skilaboðum
einstaklings og boðið er upp á að sækja
um aukinn aðgang ef notandi hefur
réttindi til þess.
h4. Forsíða sjúklings - Upplýsingaskrá
Upplýsingaskrá opnast ekki í
hjúkrunaryfirliti á forsíðu sjuklings eftir
uppfærslu. Þetta hefur verið lagfært.
h4. Nafn barns verður ekki lengur tómt ef
fæðingartilkynning er staðfest í annað
sinn
Búið er að lagfæra að nafn barns verður
ekki lengur tómt ef fæðingartilkynning er
staðfest í annað sinn og barnið var komið
með nafn frá Þjóðskrá.
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Feature Request

ZSAGA-10622 Vegna rafrænna sendinga Sögu blaða úr h4. Vefþjónustur - Nýjar vefþjónustur
Heilsugátt
Nýjum vefþjónustum var bætt við.
# Þjónusta sem skilar þeim stofnunum
sem geta tekið við rafrænu skeyti. Sú
þjónusta tekur inn tegund skeytis og
kallast „GetReceiverList“.
# Þjónusta sem sendir rafrænt eyðublað.
Sú þjónusta tekur inn númer eyðublaðs
og kennifang þeirrar stofnunnar sem á að
fá eyðublaðið. Sú þjónusta kallast
„SendSheet“.
# Þjónusta sem skilar stöðu eyðublaðs.
Sú þjónusta tekur inn númer eyðublaðs
og sú þjónusta kallast
„GetLatestMessageStatusForSheetInt“.
Þjónusturnar eru allar undir
„MedicalDataService“.

Feature Request

ZSAGA-10621 Bæta við XML (info) fyrir blað Bréf til
sjúklings (366)

h4. Rafræn eyðublöð - Bréf til sjúklings
Nú er hægt senda eyðublað 366, „Bréf til
sjúklings“ rafrænt.
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Feature Request

ZSAGA-10602 Dagsetning á "Bið hófst" kemur ekki
sjálfkrafa í rafrænum beiðnum

h4. Biðlisti - "Bið hófst" fyrir rafrænar
beiðnir
Dagsetningin „Bið hófst“ er nú stillt
sjálfkrafa á móttökudag þegar
biðlistabeiðni berst rafrænt. Þetta þýðir
þó að ef einhver tími, vikur eða dagar,
líða frá því að beiðni berst rafrænt og
þangað til búið er að taka afstöðu til
hennar og eftir atvikum samþykkja
einstakling inn á biðlistann, þá verður
biðlistastjóri að muna eftir að uppfæra
„Bið hófst“ handvirkt, þar sem biðtími á
fyrst að hefjast þegar beiðni er samþykkt,
ekki þegar hún berst.

Bug

ZSAGA-10588 Gjaldaliður sem var breytanlegur er núna h4. Afgreiðsla - breyting á verði gjaldaliðs
ekki breytanlegur - eftir uppfærslu í
2018.1.5
Nú er hægt að breyta verði á gjaldaliðum
sem er með „Breytanlegt“ valið í
flokknum Gjaldaliðir í Stillingar. Einnig er
hægt að breyta verði á gjaldaliðum sem
ekki eru til í gjaldskrá.

Feature Request

ZSAGA-10583 Þung fyrirspurn í Þjóðskrá !

h4. Sjúklingaleitargluggi - fyrirspurn í
þjóðskrá
-Búinn var til „function based index“ á
Upper(NAFN) dálkinn í fyrirspurninni sem
sækir einstaklinga úr þjóðskrá.
-Sett var inn „if-skilyrði“ þannig að ef nafn
er tómt þá er „LIKE-skilyrði“ fyrir það ekki
tekið með inn í sql fyrirspurnina sem er
framkvæmd.
-Gerð er krafa um að a.m.k. 3 stafir séu
slegnir inn í a.m.k. 1 leitarboxanna til að
hægt sé að framkvæma leit.
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Feature Request

ZSAGA-10569 Vefþjónusta sem leyfir generíska stofnun h4. Vefþjónustur - MedicalDataService
á lífsmörkum og mælingum.
Þjónusta sem leyfir generíska stofnun á
lífsmörkum/mælingum í Sögu. Þjónustan
skilar villu með kóða/texta ef ekki tókst
að stofna færslu.

Bug

ZSAGA-10550 Saga útg. 2018.1.4 - Breyting á
V_ADT_AUTODISCHARGE - útfærsla

Feature Request

h4. V_ADT_AUTODISCHARGE

V_ADT_AUTODISCHARGE breytt til
fyrra horfs.
ZSAGA-10547 Lyfjaskírteini og sending lyfseðla í Sögu, h4. Sending lyfseðla og lyfjaskírteini.
eyðublöð
Ef stilligildi #1215 er gert virkt þá er
athugað við endurnýjun á lyfjum hvort til
sé gilt lyfjaskírteini, ef lyfið er í ATC flokki
sem er skilgreindur í stilligildinu. Ef ekki
er til lyfjaskírteini er læknirinn varaður við
því að lyfið verði ekki afgreitt í apóteki.
Sama á við um lyfjaendurnýjun í
lyfjakorti. Þegar eyðublaðið sem verður til
er sent er sama athugun gerð.
Þetta er í samræmi við nýja
lyfjareglugerð sem tekur gildi 1.júlí 2018.
Þetta á einnig við fyrir lyfjaendurnýjun á
eftirfarandi stöðum í kerfinu:
Lyfjaendurnýjun í Veru Samskiptaborði.
Lyfjaendurnýjun í Forsíðu sjúklings,
Lyfjakorti.
Lyfjaendurnýjun í Forsíðu sjúklings,
Lyfjagrunnur: Óútleyst lyf.
Lyfjaendurnýjun í Forsíðu sjúklings,
Lyfjagrunnur: Afgreidd lyf.
Lyfjaendurnýjun í Forsíðu starfsmanns.
Lyfjaendurnýjun í Lyfjakorti WPF einingu.
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Feature Request

ZSAGA-10495 Breytingar á hjúkrunarferlum fyrir
sáraskráningu á LSH

h4. Meðferð - Athugasemd við
hjúkrunargreiningu
Nú er hægt að skrá fleiri en eina
hjúkrunargreiningu af sömu tegund fyrir
sama einstakling. Einnig er hægt að
skrifa athugasemd við hverja greiningu,
til að auðvelda auðkenningu.
Athugasemdin getur mest verið 256
stafir.
Einnig var hámarksfjölda stafa fyrir
lýsingu á einkennum og verkþáttum
fækkað í 256 stafi úr 4000.
Einungis er hægt að skrá eina greiningu
af sömu tegund í einu. Ef það á að skrá
fleiri en eina þarf að vista eina og eina í
einu áður en næstu er bætt við.
Athugasemdin er síðan sýnd alls staðar
þar sem hægt er að sjá greininguna, t.d. í
meðferðarskráningu og heimahjúkrun,
forsíðu sjúklings og textasýn.

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.

Feature Request

ZSAGA-10450 Rekstrarnúmer Heilsugæslustöðva yfir til h4. Heilsugátt birt úr Sögu Heilsugáttar
rekstrarnúmer sent yfir
Nú er rekstrarnúmer sent yfir til
Heilsugáttar í „PostData-breytunni“
OrgLlId.
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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

Feature Request

ZSAGA-10446 LSH vill geta sent „no reply“ skilaboð í
Heilsuveru

ZSAGA-10412 Mælingar - Laga CAT kvarða í Mat á
öndun

h4. Vefþjónustur - Senda no reply skeyti
á Veru
Ný vefþjónusta í Saga Services,
PatientPortalService.SendNoReplyMess
ageToPatient undir
PatientPortal/PatientPortalService.svc,
sem tekur inn patient int, titil og
skilaboðatexta. Villa kemur ef ekki er
skráð farsímanúmer á sjúkling.
h4. Mælingar - Mat á öndun
Nú er hægt að skrá CAT frá 1-40 í stað 130.
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Feature Request

ZSAGA-10411 Mælingar - Laga mælingarkaflann
Blóðskilun

h4. Mælingar - Blóðskilun
Gerðar hafa verið nokkrar breytingar á
útliti blóðskilunarmælinga

Feature Request

Feature Request

ZSAGA-10407 Sjálfvirk skilaboð þegar Umsögn um
rannsókn er staðfest - Útfærsla

* 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
h4. Eyðublað - Umsögn um rannsókn
#411

Nú er ekki sendur innanhússpóstur þegar
blaðið er staðfest ef sá sem á að fá
innanhússpóstinn er sá sami og
staðfestir.
ZSAGA-10398 Innleiðing Heilsuveru á krabbameinsdeild h4. Heilsuvera
LSH
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.
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Bug

ZSAGA-10394 Villur í Heimahjúkrun á Reykjalundi

h4. Heimahjúkrunarumsjón - Ræsing á
einingu
Nú kemur ekki lengur upp villa ef notandi
ræsir heimahjúkrunarumsjónareininguna
með engin heimahjúkrunarteymi
skilgreind.

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 stofnunar og Heklu
hefur því verið aukinn.

Feature Request

ZSAGA-10381 Lífsmörk og Stigun - Default faldir dálkar h4. Samtengingar - Lífsmörk og stigun í
Aukaglugga
Eftirfarandi dálkar eru sjálfgefið sýnilegir:
Dagsetning og tími, hiti, púls,
blóðþrýstingur, öndun, regla hjartsláttar,
súrefnismettun, súrefnisgjöf og
upprunastofnun. Aðrir dálkar eru faldir.
Til að birta þá þarf að hægrismella á
dálkaheiti, smella á "Velja dálka" og haka
við þá sem upp á vantar.

Feature Request

ZSAGA-10380 Sem notandi get ég raðað eftir tegund
mælinga eða stafrófsröð

h4. Samtengingar - Mælingar
Nú er búið að bæta við felliglugga með
valmöguleikum á röðum mælinga. Í boði
eru eftirfarandi raðanir
* Stafrófsröð
* Flokkum (sjálfvalið)
* Fjölda (röðun frá flestum í fæstar)
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Feature Request

ZSAGA-10379 Sem notandi get ég falið tómar
mælingakafla

h4. Samtengingar - Mælingar
Nú er búið að bæta við haki „Fela tómar
mælingar“, sem er sjálfgefið valið þegar
notandi opnar Aukaglugga. Þegar hakað
er í „Fela tómar mælingar“ þá felast
mælingartegundir sem innihalda engar
mælingar.

Feature Request

Feature Request

ZSAGA-10369 Fyrir Landspítalann - Vantar XML
skilgreiningu fyrir Aðg.lýsingu - útfærsla

h4. Vefþjónustur - XSD Skema ásamt
skjölun fyrir (or) Aðgerðarlýsing #11

ZSAGA-10333 Uppfæra PC PAL

Útbúið hefur verið XSD skema fyrir (or)
Aðgerðarlýsingu ásamt viðeigandi XMLfordæmi og skjölun.
h4. Vaxtalínurit barna
PcPAL Growth Chart hefur verið uppfært.

Bug

Feature Request

ZSAGA-10327 Mæðraskrá, ómskoðun, meðgöngulengd, h4. Mæðraskrá - Ómskoðun
hægt að skrá xx,8 vikur
Lagað hefur verið að hægt sé að skrá
ómskoðun með dagafjölda fleiri en 6
daga.
ZSAGA-10326 Senda skilaboð á deild - undanskilja þá h4. Skilaboð - senda skilaboð á deild
sem hafa ekki skráningaraðgang útfærsla
Þegar skilaboð eru send á deild er ekki
lengur sent á notendur sem ekki hafa
skráningaraðgang að deildinni.
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Feature Request

ZSAGA-10322 Stilla hvort megi senda skilaboð

h4. Forsíða starfsmanns- slökkva á
innanhússpósti fyrir notendur og deildir
Nú er hægt að slökkva á
innanhússpóstsendingum fyrir ákveðna
notendur eða deildir. Þessi virkni er í
Kerfisumsjón. Bætt var við hakboxi í
skráningarform fyrir notendur og einnig í
skráningarform fyrir deildir til að kveikja
eða slökkva á þessari virkni.

Feature Request

Feature Request

Bug

Feature Request

ZSAGA-10304 Samskiptaseðill-flýtilistar: bæta við
reykingasögu

ZSAGA-10301 Vaxtarit barna einingin - Möguleiki að
skrá mælingar

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.
h4. Vaxtarlínurit PcPAL

Nú er hægt að skrá nýja mælingu í
einingunni PcPAL vaxtarlínurit.
ZSAGA-10293 Mæðraskrá - flyout í meðgöngusöguflipa h4. Mæðraskrá - Fyrri meðgöngur
festast og fara ekki nema smellt sé utan
þeirra.
Löguð hefur verið villa sem olli því að ef
svifið var yfir fyrri meðgöngu þá lokaðist
sviftextaboxið ekki.
h4. Afgreiðsla - Samþætting við DKPos
ZSAGA-10286 Samþætting við DKPos
Taka við komuupplýsingum frá DKPos og
stofna komu (og sjúkling ef með þarf) í
Sögu.
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Feature Request

ZSAGA-10276 Lagfæra sorting order í griddi, skv
breytingum á miðlægu skráningu
rannsóknarniðurstaðna

h4. Forsíða starfsmanns Rannsóknarniðurstöður
Nú birtist sama röðun á kaflaheitum og
rannsóknargildum og er að finna í
rannsóknarniðurstöðum í Aukaglugga.

Bug

Bug

ZSAGA-10259 Athugasemd við mat á sjálfsbjargargetu
birtist ekki í Textasýn

ZSAGA-10252 Galli í skráningu persónuupplýsinga

h4. Textasýn - Mat á sjálfsbjargargetu
Nú er athugasemd sýnd í textasýn fyrir
mat á sjálfsbjargargetu ef hún var skráð
sem hluti af mælingunni.
h4. Persónuupplýsingar - Upplýsingar um
heimilislækni
Löguð var villa þar sem stofnun
heimilslæknis úr læknaskrá var ekki
vistuð þegar heimilislæknir var settur í
Sögu. Nú er stofnun vistuð og því réttar
upplýsingar um stofnun afritaðar þegar
eyðublað sem hefur slíka afritunarvirkni
er búið til. Skrá þarf heimilslækni aftur til
að laga fyrri skráningar og stofnun
heimilslæknis er ekki skráð ef skráning
kemur frá ytri kerfum eins og t.d. SÍ.

Feature Request

Feature Request

ZSAGA-10249 Í minni umsjá - get valið þá sem eru
útskrifaðir

h4. Í minni umsjá

Útskrifaðir sjúklingar koma ekki lengur
upp í listum yfir sjúklinga sem hægt er að
skrá í mína umsjá.
ZSAGA-10243 Nýr WPF biðlisti - leyfa allar dagsetningar h4. Biðlisti - Dagsetningar
í skráningu innritunar- og innlagnardaga
Nú er hægt að skrá allar dagsetningar
(þar með talið „í dag“ og aftur í tímann) í
svæðin innritunar-, innlagnar- og
aðgerðardag.
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Feature Request

Feature Request

Feature Request

Feature Request

Feature Request

Feature Request

ZSAGA-10234 Breytingar á Beiðni um ráðgjöf #45 ((or)
Beiðni um álit sérfræðings)

ZSAGA-10232 Bæta við stilligildi til að hafa skyldu að
setja greiningu á Göngudeildarskrá #58
((or) Göngudeildarnóta)

ZSAGA-10231 Bæta við stilligildi til að hafa skyldu að
setja greiningu á Dagdeildarskrá #442

ZSAGA-10228 Opna á lyfjaendurnýjunarbeiðnir fyrir
undanþágulyfseðla frá Veru

ZSAGA-10220 Staðfesta eyðublöð í nýrri textasýn

ZSAGA-10219 Bæta við möguleika á að staðfesta
eyðublað þegar því er breytt í nýrri
textasýn

h4. Eyðublað - Beiðni um ráðgjöf #45
Kennitala viðtakanda hefur verið tekin út
úr kaflanum „Niðurstaða og ráðleggingar
berist einnig til“.
h4. Eyðublað - Göngudeildarskrá #442
Nú er skylda að skrá greiningu á
Göngudeildarskrá. Hægt er að óvirkja
þessa virkni með því að slökkva á
stilligildi #189 sem er sjálfgefið virkt.
h4. Eyðublað - Dagdeildarskrá #442
Nú er skylda að skrá greiningu á
Dagdeildarskrá. Hægt er að óvirkja
þessa virkni með því að slökkva á
stilligildi #188 sem er sjálfgefið virkt.
h4. Forsíða starfsmanns - Vera
Nú er hægt að endurnýja beiðnir um
lyfjaendurnýjun fyrir undanþágulyf í
gegnum Veru
h4. Textasýn - Staðfesting eyðublaðs
Nú er hægt að staðfesta óstaðfest
eyðublöð í nýrri textasýn, að því gefnu að
innskráður notandi hafi skrifréttindi að
deildinni sem blaðið tilheyrir.
h4. Forsíða starfsmanns - Textasýn
Ef eyðublaði er breytt í nýrri textasýn er
nú hægt að staðfesta blaðið um leið og
það er vistað með því að haka við
„Staðfesta eyðublaðið eftir vistun“ í
breytingaglugganum.
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Bug

Bug

Feature Request

ZSAGA-10202 Röng tímalengd

h4. Heimahjúkrunarumsjón - Lengd
stundaskrárfærslu

Nú er lengd stundaskrárfærslu reiknuð
rétt eftir að notandi hefur strokað tíma frá
eða til alveg út og slegið hann síðan inn
aftur.
h4. Meðferð - Heimahjúkrunarvitjun sem
ZSAGA-10192 Það á að vera sýnilegt þegar vitjun er
breytt ef hún er ekki tengd við tímabókun er ekki tengd við tímabókun

ZSAGA-10171 Sem notandi sé ég Lífsmörk og Stigun
frá öðrum stofnunum undir Mælingar

Nú er það sýnilegt í skráningarviðmóti
vitjunar ef vitjun sem er ekki tengd við
tímabókun er breytt.
h4. Samtengingar - Lífsmarkamælingar
frá öðrum stofnunum í Aukaglugga
Nú er hægt að nálgast
lífsmarkamælingar frá öðrum stofnunum
undir „Aðrar stofnanir“ í Aukaglugga.
Upplýsingarnar birtast undir flipanum
„Mælingar“.

Feature Request

ZSAGA-10169 Sem notandi sé ég nýjan flipa fyrir
mælingar í aukaglugga

h4. Samtengingar - Nýr flipi fyrir
mælingar frá öðrum stofnunum í
Aukaglugga
Nú er hægt að nálgast mælingar frá
öðrum stofnunum undir „Aðrar stofnanir“ í
Aukaglugga. Flipinn inniheldur „Lífsmörk
og stigun“ ásamt öðrum gerðum af
mælingum sem er að finna í
mælingareiningunni í Sögu.
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Feature Request

Bug

Feature Request

ZSAGA-10167 Log skrár fyrir afgreiðslukerfið?

h4. Loggun aðgerða í Afgreiðslu

Bætt hefur verið við loggun fyrir
eftirfarandi aðgerðir:
* Greiða afgreiðsluseðil
* Ógilda kvittun
* Ógilda afgreiðsluseðil
* Uppgjör
* Endurprenta uppgjör
* Uppgjör lækna
* Bráðabirgðauppgjör
* Opna kvittun
* Prenta tímabókun
* Endurprenta kvittun
* Prenta stundaskrá
ZSAGA-10134 Vitjun var ekki framkvæmd texta ofaukið í h4. Meðferð - Vitjanaskráning í
vitjanalista
heimahjúkrun

ZSAGA-10127 Mælingaeining - mat á sjálfsbjargargetu

Nú birtist textinn um að vitjun hafi ekki
verið framkvæmd í vitjanalistanum bara
þegar við á.
h4. Mælingar - Mat á sjálfsbjargargetu
Textasvæðið fyrir athugasemd í „Mat á
sjálfsbjargargetu“ hefur verið stækkað í
4000 stafi.

Feature Request

ZSAGA-10089 Samskipti Sögu og Therapy - EPD Client h4. EPD Client
Nú eru upplýsingar fyrir núverandi
sjúkling hreinsaðar þegar Sögu er læst.
Einnig er EPD Client nú hreinsaður þegar
valið er að loka einstaklingi í Sögu.

Bug

ZSAGA-10081 Gluggi Upplýsingasöfnun meðgöngu Heilsufar - texti fyrir hver breytti er stærri
en kaflaheitið

h4. Mæðraskrá - Upplýsingasöfnun
Ekki er lengur birtar upplýsingar um
síðustu breytingu heilsufars.
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Bug

Bug

Feature Request

Bug

Bug

Feature Request

ZSAGA-10079 Yfirlit meðgöngu - upplýsingar um móður, h4. Mæðraskrá
birtist stundum heimilsfangið
Löguð hefur verið villa sem olli auðri
heimilisfangalínu í yfirlitsmynd meðgöngu
ef breytingar voru gerðar í gegnum
upplýsingasöfnunarglugga.
h4. Meðferð - Hjúkrunarferli
ZSAGA-10073 Framkvæmd verkþátta sést ekki alltaf í
hjúkrunarferlinu
Nú er sýndur blár ferningur í
hjúkrunartrénu ef framkvæmd verkþáttar
er skráð með engu nema athugasemd.
Áður var ekkert sýnt í trénu.
ZSAGA-10070 Heimahjúkrun - Ábyrgur starfsmaður í
ADT þarf að geta verið annað en læknir

ZSAGA-10058 Sleppa ógildum færslum (framkvæmd
verkþátta) í svæðinu Áætlun dagsin

ZSAGA-10053 Síðustu samskipti margfaldast einstaka
sinnum (og stundum uppfærast ekki)

h4. Heimahjúkrun og ADT - Ábyrgur aðili
skjólstæðings
Nú þarf ábyrgur aðili skjólstæðings á
deild, sem er merkt sem
heimahjúkrunardeild, ekki lengur að vera
læknir.
h4. Meðferð - Heimahjúkrunaryfirlit
Nú er ekki sýnt oft í áætlun dagsins að
verkþáttur hafi verið framkvæmdur ef
framkvæmd verkþáttar var breytt.
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.
ZSAGA-10027 Skrá vitjun - Staða við mælingu og staða h4. Meðferð - Blóðþrýstingsskráning í
mælingar fyrir blóðþrýsting
vitjun
Nú er hægt að skrá mælingarstað og stöðu þegar blóðþrýstingur er skráður í
vitjunarskráningu heimahjúkrunar.
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Feature Request

ZSAGA-10023 Sem notandi í Sögu get ég séð viðhengi
frá öðrum stofnunum í nýjum flipa í
Samtengingum í Aukaglugga

Feature Request

ZSAGA-10020 Sem notandi í Sögu get ég skoðað eina
hjúkrunargreiningu í Textasýn í
Aukaglugga

Feature Request

Feature Request

h4. Samtengingar - Viðhengi
Nú er hægt að sjá viðhengi sjúklinga á
öðrum stofnunum í gegnum
samtengingar í flipanum „Viðhengi“.
h4. Samtengingar - Hjúkrunargreiningur
Nú er hægt að skoða hjúkrunargreiningu
nánar frá annarri stofnun undir
Greiningarflipa í Aukaglugga. Ef
greiningin var skráð á eyðublað þá sjást
upplýsingar um það eyðublað, en ef
greiningin kemur úr meðferðareiningu þá
sjást framvindunótur og verkþættir sem
tilheyra þeirri greiningu. Ef greiningin
hefur verið skráð í báðum einingum þá
sjást upplýsingar úr þeim báðum í
textasýnarglugga.

ZSAGA-10008 Heimahjúkrun - dagsetningar og teymi
sem ættu að halda á milli glugga

h4. Heimahjúkrunarumsjón - Valið teymi
og dagsetning

ZSAGA-10004 Eyðublöð - Vottorð TR - Einungis hægt
að nota ICD-10 flokkunarkóða

Nú flyst valið teymi og dagsetning í
heimahjúkrunarumsjón milli flipa og
skráningarglugga.
h4. Eyðublað - TR-V umsókn um
örorkubætur (#390)
Nú er einungis hægt að senda inn ICD10 greiningar í læknisvottorði vegna
umsóknar um örorkubætur.
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Feature Request

ZSAGA-9993

Sem kerfisstjóri get ég slökkt á
samskiptum Sögu við ytri kerfi

h4. Samtengingar - Slökkva á
samtengingum
Komið er nýtt stilligildi #1206 og þegar
það er virkjað er lokað fyrir aðgang frá
Sögu í samtengingar.
Kominn er 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.
Hnappinn má finna í Stillingar einingu ->
Stillingar -> Hreinsa skyndiminni.
Fyrir notendur er eins og þeir hafi 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
sjúkraskrá.

Feature Request

ZSAGA-9989

Feature Request

ZSAGA-9933

Feature Request

ZSAGA-9932

Heimahjúkrun - Færa tímabókanir - hafa h4. Heimahjúkrunarumsjón - Færa
sjálfgefið allar færslur valdar
tímabókanir
Nú eru allar tímabókanir valins
starfsmanns í „Færa tímabókanir“
glugganum sjálfgefið valdar.
Hjartavernd - Ný Dýnamisk Form - Beiðni h4. Dýnamísk eyðublöð - Hjartavernd
um myndgreiningu og niðurstaða
rannsóknar
Gefin var út (dýnamísk) beiðni um
myndgreiningu fyrir Hjartavernd.
Heimahjúkrun - Yfirlit skjólstæðings,
h4. Meðferðareining - Heimahjúkrun sameina greiningar og
Yfirlit skjólstæðings
hjúkrunargreiningar
Hjúkrunargreiningar koma nú í sama
upplýsingaboxi og langtíma- og
skammtímagreiningar.
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Feature Request

Feature Request

ZSAGA-9918

ZSAGA-9909

Heimahjúkrun - tímaplön í klst og fjölda
vitjana í stað mínútna

h4. Heimahjúkrunarumsjón - heildartími í
mínútum og fjölda vitjana

Heimahjúkrun - Skjólstæðingar - gera
sjúkling að kerfissjúkling

Heildartími tímabókana starfsmanns í
„Dagskrá starfsfólks“ og heildartími
stundaskráfærslna teyma í „Stundaskrá
teyma“ er nú birtur í klukkustundum og
mínútum og fjöldi vitjana birtur, í stað
mínútna áður.
h4. Heimahjúkrunarumsjón Skjólstæðingar
Nú er hægt að hægrismella á
skjólstæðing í skjólstæðingalista til að
gera hann að völdum einstaklingi í Sögu.

Bug

Bug

ZSAGA-9905

ZSAGA-9897

Uppfærsluskript - lagfæringar

h4.Uppfærsluscript

Saga_Version taflan uppfærist núna bara
ef scriptin keyra inn án villna.
Innsláttarreitir í "Skoðun á fæðingarstað" h4. Mæðraskrá - Fæðing
eru of stórir
Fjöldi bókstafa sem skrifa má í
textainnsláttarsvæði í fæðingarskráningu
hefur nú verið takmarkaður.
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Feature Request

ZSAGA-9886

Vefþjónusta til að skrá áætlaðan
útskriftardag

h4. Vefþjónustur - ADT/Útskriftaráætlun,
áætlaður útskriftardagur
Bætt var við nýju vefþjónustufalli í
AdtService í vefþjónustum Sögu:
SetExpectedDischargeDate(UserAuthent
ication user, string patientPersonId,
DateTime? expectedDischargeDate)
Fallið skráir áætlaðan útskriftardag í ADT
og Útskriftaráætlun.
Loggað er:
-hvaða útskriftardagur var skráður.
-að þetta hafi verið skráð í gegnum
vefþjónustu (s.s. uppruni er úr
utanaðkomandi kerfi).
-að útskriftaráætlun hafi verið uppfærð.
Bætt var við caching mechanisma fyrir
fall sem sækir sögu id út frá kennitölu og
hliðstæðu þess falls sem sækir kennitölu
út frá söguid. Cache-ið rennur út á 8 tíma
fresti.

Bug

ZSAGA-9869

Refresh í Mæðraskrá færir sýnina alltaf í h4. Mæðraskrá
"Yfirlit meðgöngu"
Bætt hefur verið við virkni að endurhlaða
skoðunarflipa og símtalsflipa.

Bug

ZSAGA-9862

Rangar upplýsingar úr lyfjagrunni birtast í h4. Forsíða starfsmanns - lyfjaendurnýjun
lyfjaendurnýjun
Ef einstaklingur á óútleyst samheitalyf í
lyfjagrunni sem er pappírsseðill þá kemur
það fram þegar lyfjaendurnýjun er
skoðuð.
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Bug

ZSAGA-9820

Villa þegar reynt er að taka niður / skipta h4. Forsíða sjúklings - Íhlutir
um hlut í Forsíðu sjúklings
Nú er ekki lengur hægt að skipta um og
fjarlægja íhluti í íhlutakaflanum í forsíðu
sjúklings. Áfram er hægt að skipta um og
fjarlægja íhluti í íhlutaeiningunni.

Bug

ZSAGA-9782

LSH: Patient not found with person id:
xxx

h4. Vefþjónustur - AdtService
Þjónustur skila nú tómum niðurstöðum ef
enginn sjúklingur með kennitölu finnst.

Bug

ZSAGA-9781

LSH: User can not extend access

h4. Vefþjónustur - AuthorizationService:
LogAccessReason
Þjónusta kastar ekki lengur villu ef
notandi getur ekki fengið aukinn aðgang.

Feature Request

ZSAGA-9747

Bæta HADS kvarða við í „Geðkvarðar“ í
Lífsmörk og mælingar í Sögu.

h4. Mælingar - Geðkvarðar
Nú er hægt að skrá HADS mælingar fyrir
kvíða og þunglyndi.
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Epic

ZSAGA-9738

Átak Sóttvarnarlæknis í bólusetningu
barna

h2. Ónæmisaðgerðir - Listi af
óbólusettum börnum á heilsugæslustöð
Að beiðni Sóttvarnarlæknis þá var
eftirfarandi virkni bætt við
Ónæmiaðgerðaseininguna til að stuðla
að aukinni bólusetningu barna.
- Möguleiki að sjá lista af óbólusettum
börnum yngri en 6 ára í þremur listum
- Einn listi fyrir börn sem ekki hafa fengið
bóluefni skilgreind fyrir 12 mánaða
skoðun
- Einn listi fyrir börn sem ekki hafa fengið
bóluefni skilgreind fyrir 18 mánaða
skoðun
- Einn listi fyrir börn sem ekki hafa fengið
bóluefni skilgreind fyrir 4 ára skoðun
Með þessum listum geta heilsugæslurnar
sjálfar kallað fram lista af óbólusettum
einstaklingum og þurfa ekki að stóla á
upplýsingar um óbólusetta einstaklinga
frá Sóttvarnarlækni
Ef einstaklingur hefur ekki fengið eitt eða
fleiri bóluefni þá birtist viðkomandi í þeim
lista.

Bug

ZSAGA-9575

HVE: ClientException: The process
cannot access the file 'C:\Users\...

Möguleiki er að sjá hvaða bóluefni eru
skilgreind fyrir hverja skoðun.
Hægt er að sjá
bókaða
tíma einstaklings
h4.Eyðublað
- Opna
viðhengi
Villa við að opna sama viðhengi oftar en
einu sinni var löguð. Ef búið er að opna
viðhengið áður að þá fær nýja
viðhengisskráin nýtt nafn svo ekki verði
reynt að yfirskrifa fyrri.
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Feature Request

Feature Request

ZSAGA-9464

ZSAGA-9430

Fjölga sýnilegum línum í einum kafla á
blaði #399.

Símanúmer í Persónuupplýsingum
yfirskrifa ekki meðgönguyfirlit

h4. Eyðublað - Samskiptaseðill v/
sykursýki #399
Kaflinn „Saga og mat, framvinda og
áætlun“ hefur verið stækkaður úr 4 línum
í 20 línur.
h4. Mæðraskrá - Upplýsingasöfnun
Ef símanúmeri einstaklings er breytt í
Persónuupplýsingaglugga, þá ef sá
einstaklingur er móðir eða faðir í virkri
meðgöngu, þá uppfærist símanúmerið
einnig í þeirri meðgöngu í mæðraskránni.

Feature Request

ZSAGA-9410

Viðbót við rafrænar móttökur fyrir LSH

h4. Rafrænar móttökur eyðublaða - meiri
sjálfvirkni
Bætt var við virkni sem stofnar
einstakling ef hann finnst ekki í Sögu
þegar blað er móttekið rafrænt. Þessi
virkni sjórnast af stilligildi #187 sem er
sjálfgefið virkt.
Nú er hægt að skilgreina sjálfgefinn
notanda sem blað er sent á ef viðtakandi
blaðs finnst ekki. Þessi virkni stjórnast af
stilligildi #1214 sem er sjálfgefið óvirkt. Til
að kveikja á þessari virkni þarf að setja
auðkenni Sögunotanda í gildi á
stilligildinu og kveikja á því.
Eins og áður þá er hægt að skilgreina
notendur sem eiga að fá póst þegar
rafrænt eyðublað er samþykkt og
stjórnast sú virkni af stilligildi #1148.

Feature Request

ZSAGA-8769

Ekki hægt að nýskrá sj. í
símaskráningarkerfið

h4. Símavakt - Aðstoð
Nú er hægt að nýskrá sjúkling með
gervikennitölu í „Símavakt - Aðstoð“
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Feature Request

ZSAGA-8678

Feature Request

ZSAGA-8626

Þegar slegin er inn heil kennitala í leitina h4. Mæðraskrá
í mæðraskrá og ýtt á enter ætti
viðkomandi sjúklingur að verða valin
Ef leitað er eftir manneskju, þá þegar
leitarniðurstöður hafa verið þrengdar
niður á eina manneskju, getur notandi
slegið á „Enter“ til að velja þann
einstakling.
Beiðni um meðferð rannsókn #377 á
h4. Eyðublað - Beiðni um
biðlista - skilaboð um samþykki
meðferð/rannsókn #377
Nú eru ekki send skilaboð til
undirskriftaraðila þegar beiðni er
samþykkt ef sá sem samþykkir (merkir
beiðnina „Á biðlista“) er undirskriftaraðili.

Bug

ZSAGA-8559

Loggun á nýrri tímabókun úr Veru
h4. Loggunarkerfi
(AppServer) er ekki í samræmi við aðrar
logganir (G_HISTORY)
Skráning í virkniskrár (loggunartöflur)
hefur verið yfirfarin og lykilupplýsingar
samræmdar varðandi skráningu aðgerða
sem merkja skal með upprunadeildum.

Feature Request

ZSAGA-8372

Breyta kaflaheiti á Bráðamóttökuskrá
#418

h4. Eyðublað - Bráðamóttökuskrá #418
Heiti á kaflanum „Umræða og afdrif“
hefur verið breytt í „Álit og áætlun“.

Bug

Feature Request

ZSAGA-8103

ZSAGA-8070

Ólesin skilaboð í starfsmannastiku sem
ekki er hægt að lesa (útg. 2017.1.3 Forsíða starfsmanns 2 skilaboð)

h4. Forsíða starfsmanns - Skilaboð

Búið er að lagfæra villu þar sem
starfsmannastika sýndi ólesin skilaboð
sem ekki var hægt að lesa
Afgreiðsla - notandi geti valið sér aðföng h4. Afgreiðsla - aðfangalisti
til að skoða.
Nú er hægt að sía aðfangalistann í
afgreiðslukerfinu.
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Feature Request

Feature Request

ZSAGA-7716

ZSAGA-5259

bæta í hjúkrunaryfirlit í forsíðu sjúklings

Athugasemd um að notendur sem nota
flokkarann sjái of mikið af gögnum og
það sé ekki loggað.

h4. Forsíða sjúklings - hjúkrunaryfirlit
Tveimur flipum hefur verið bætt í
mælingarhluta hjúkrunaryfilits. Annar
sýnir blóðsykursmælingar og hinn hæð
og þyngd.
h4. Rafræn eyðublöð - Innihald blaðs
Nú birtist innihald blaðs ekki lengur
sjálfkrafa þegar blað er valið. Það þarf að
smella sérstaklega á hnappinn „Skoða
innihald“, til að sjá innihald blaðsins.
Þegar smellt er á hnappinn er loggað
hver skoðaði blaðið. Auk staðlaðrar
loggunar er einnig logguð kennitala
sjúklings og auðkenni rafræna blaðsins.
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Component/s
Atvikaskráning

Afgreiðsla (gaSab)

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)

Vefþjónustur (external)

Mælingar (gaMeasurements)

31 of 60

Eyðublöð (gaSheetModule)

Textasýn (WPF)

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla (gaSab), KIOSK
(komuskráning)

Afgreiðsla (gaSab)
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Mæðraskrá

Eyðublöð (gaSheetModule), Forsíða
sjúklings (Lyfseðlaskrá), Forsíða
Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun), Lyfjakort
(gaMedCard), Lyfjakort (WPF), Vera
(Samskiptaborð)

Afgreiðsla (gaSab)
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Vefþjónustur (external)

Biðlisti (gaWaitingList)
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Samtengingar (grunna)

Ytri kerfi
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Loggunarkerfi

Saga
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Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)

Forsíða sjúklings (gaPatientCover),
Upplýsingaskrá

Saga
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Vefþjónustur (external)

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)
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Biðlisti (WPF)

Afgreiðsla (gaSab)
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Vefþjónustur (external)

ADT - sjálfvirkar keyrslur

Eyðublöð (gaSheetModule), Forsíða
sjúklings (Lyfseðlaskrá), Forsíða
Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun), Lyfjakort
(gaMedCard), Lyfjakort (WPF), Vera
(Samskiptaborð)
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Meðferðarskráning (gaTreatment)

Sjúklingaval (gaPatientSelectionBar)
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Upplýsingaskrá

Vefþjónustur (external)

Mælingar (gaMeasurements)
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Mælingar (gaMeasurements)

Eyðublöð (gaSheetModule)

Saga
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Heimahjúkrun

Saga.NET

Samtengingar (grunna)

Samtengingar (grunna)
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Samtengingar (grunna)

Vefþjónustur (external)

Vaxtarlínurit (gaGrowthChart),
Vaxtarlínurit (sænsk)

Mæðraskrá (meðganga)

Skilaboð (gaInternalMail)
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Forsíða starfsmanns (Skilaboð)

Eyðublöð (gaSheetModule)

Vaxtarlínurit (gaGrowthChart)

Mæðraskrá (meðganga)

Afgreiðsla (gaSab), Ytri kerfi
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Birting á rannsóknarniðurstöðum,
Forsíða starfsmanns

Textasýn (WPF)

Persónuupplýsingar

Saga

Biðlisti (WPF)
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Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð (gaSheetModule)

Forsíða Starfsmanns (Vera)

Textasýn (WPF)

Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)
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Heimahjúkrun

Heimahjúkrun, Meðferðarskráning
(gaTreatment)

Samtengingar (grunna)

Samtengingar (grunna)
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Afgreiðsla (gaSab)

Heimahjúkrun

Mælingar (gaMeasurements)

Saga

Mæðraskrá, Mæðraskrá (meðganga)
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Mæðraskrá, Mæðraskrá (meðganga)

Meðferðarskráning (gaTreatment)

ADT Innritun/Útskrift, Heimahjúkrun

Heimahjúkrun

Heimahjúkrun

Heimahjúkrun
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Samtengingar (grunna)

Samtengingar (grunna)

Heimahjúkrun

Eyðublöð (gaSheetModule)
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Samtengingar (grunna)

Heimahjúkrun

Dýnamísk skráningarform

Heimahjúkrun
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Heimahjúkrun

Heimahjúkrun

Saga

Mæðraskrá, Mæðraskrá (fæðing)
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Vefþjónustur (external)

Mæðraskrá

Forsíða Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun)
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Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Vefþjónustur (external)

Vefþjónustur (external)

Mælingar (gaMeasurements)
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Ónæmisaðgerðir (WPF)

Eyðublöð (gaSheetModule)

57 of 60

Eyðublöð (gaSheetModule)

Mæðraskrá (meðganga), Saga

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)

Skráning símtala - Læknavaktin
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Mæðraskrá

Eyðublöð (gaSheetModule)

Loggunarkerfi

Eyðublöð (gaSheetModule)

Forsíða starfsmanns (Skilaboð), Skriftur

Afgreiðsla (gaSab)
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Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Rafræn eyðublöð
(gaWPFElectronicSheets)
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