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Dýnamísk form 
Breytingar og lagfæringar 

Saga 2018.3 

 
 

Stillingar á sýn 

Sjálfgefið birtast dýnamísk form með alla kafla opna.  

 

 

Þegar smellt er á tannhjólið í horninu uppi hægra megin er hægt að velja um mismunandi 
birtingarform á dýnamískum formum. Aðgerðirnar „Opna alla kafla“ og Loka öllum köflum“ eru 
með samskonar virkni eins og er í eyðublöðum í Sögu.  
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Birta í flipum lítur svona út: 

 

 

Hér hefur verið valið að „Birta í spjöldum“. 
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Reitir birtast rauðir ef upplýsingar vantar í formið. Setjið mús yfir tákn til að sjá sviftexta. 

 

 

 
Breyting á heiti 

Formið VIRK – beiðni til læknis heitir nú: VIRK – Beiðni um þjónustu. 

Nýr kóðaleitargluggi 
Notandi smellir á „Leit“ (stækkunarglerið) eða smellir í textareitinn og ýtir svo á „Enter“ á 
lyklaborðinu.  

 
 
Við það opnast nýr kóðaleitargluggi. Glugginn opnast í Sjúklingakorti. Þar birtast þær greiningar 
sem sjúklingur hefur fengið áður í þessum sama Sögugrunni. 
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Notandi smellir á „Leit“ til þess að leita að kóða. Hægt er að slá inn heiti á kóða eða kóðann 

sjálfan og eins og áður er hægt að leita eftir byrjun orðs eða hluta af orði. Einnig er hægt að velja 
að leita einungis eftir forgangskóða eða ekki.  

 
Í flipanum „Starfsmannakort“ safnast saman þær greiningar sem starfsmaður hefur notað í 
þessum Sögugrunni. Starfsmaður getur smellt á „Breyta“ til þess að fjarlægja greiningar sem 
hann notar sjaldan og bætt við greiningum sem hann notar oft.  

 
Vandaliðun á TR-Endurhæfingarvottorði 
Nú er hægt að vandaliða greiningar á nýja TR-Endurhæfingarvottorðinu nr. 5000. 

 
Aðrar breytingar 

Villuleit. Í textasvæðum sem leyfa langan texta er kominn nýr hnappur „Villuleit“. Hægt er að 

kveikja/slökkva á villuleitinni og getur villuleitin verið í gangi á meðan notandinn skrifar texta og 

svo er hægt að hægrismella á undirstrikuð orð til að fá uppástungur. Þessi virkni minnir svolítið á 
villuleitarvirkni í Word. 

Afrita. Kominn er „Afrita“ hnappur í textasvæði sem virkar þannig að Saga skannar öll blöð í 

samskiptunum og textasvæðin í þeim og safnar þeim saman í lista sem sýnir tegund og 
dagsetningu blaðs og síðan textann. Notandi getur valið texta og límt inn í blaðið. Textinn 
yfirskrifar ekki þann texta sem er fyrir í blaðinu heldur bætir þessum texta við. 
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Viðhengi. Öll dýnamísk form styðja viðhengi en það kemur hins vegar ekki sjálfkrafa reitur í 

formið þannig að það þarf að biðja sérstaklega um að láta bæta honum við ef notendur sjá þörf 
fyrir slíkan reit. Í útgáfu 2018.3 þarf ekki að fara fyrst inn í viðhengiseiningu og skanna inn 
viðhengi heldur er hægt að bæta við nýjum viðhengjum beint innan úr forminu. Dæmi um viðhengi 
er úr forminu: Beiðni um meðferð á Reykjalundi. 

Notandi smellir á plús til að bæta við viðhengi. 

 

Notandi getur dregið skrá yfir í þennan glugga eða smellt á hlekk til að leita að skrá á diski. 

 

Notandi skráir nafn á viðhengi, lýsingu og velur flokk. 
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Flýtitextavirkni. Nú er hægt að bæta við flýtitexta eins og í öðrum eyðublöðum í Sögu. Notandi 

er staddur í textasvæði og velur Ctrl + Shift + t og þá opnast flýtitextaglugginn.  

 

 
 
Með kveðju 

Origo - Heilbrigðislausnir 


