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Lyfjaendurnýjun
Nákvæmari viðvörun vegna lyfjaofnæmis
Sviftexti um virkar og óvirkar lyfjaávísanir
Aðvörun ef óvart er farið í að ljúka lyfjatöku
Ný virkni tengd afturköllun
Nýr dálkur fyrir ATC kóða í Lyfjakorti
Saga 2018.3
Nákvæmari viðvörun
Þegar lyf eru endurnýjuð er nú tekið fram hvers kyns ofnæmisgreining er til staðar í stað þess að
tala einungis um ofnæmi. T.d. stendur nú „Einstaklingurinn er með skráð bráðaofnæmi fyrir þessu
lyfi“ í stað þess að tala einungis um ofnæmi.
Þannig er tekið fram hvort um ofnæmi, bráðaofnæmi eða óþol sé að ræða, eða hvort grunur um
ofnæmi sé til staðar.

Virkar og óvirkar ávísanir í lyfjagrunni
Nú birtist notanda sviftexti yfir „Ávísanir í lyfjagrunni“ í lyfjaendurnýjun í forsíðu starfsmanns
óháð því hvort að virkar ávísanir séu til. Ef einungis eru til eldri ávísanir birtast þær í sviftexta,
svo var ekki áður.
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Aðvörun þegar lokið er lyfjatöku
Nú birtist aðvörun til notanda áður en hann lýkur lyfjatöku í lyfjakorti (bæði í Forsíðu
sjúklings og í Lyfjakorti). Þar sem reitur fyrir lyfjaendurnýjun var við hlið þessa reits var hætta
á að velja rangt.

Ný virkni tengd afturköllun
Hægt er að afturkalla nýjar lyfjaávísanir með því að nota sömu aðgerð og var áður ef þær
birtust í lista fyrir óútleyst lyf. Komin er ný aðgerð í Lyfjakorti (WPF) og í Forsíðu sjúklings.
Nú má velja „Afturkalla og ljúka lyfjatöku“. Þannig býðst notanda að gera þetta tvennt í sömu
aðgerð. Líkt og í afturköllun þarf notandi að skrifa athugasemd ef afturkalla á lyf sem hann
ávísaði ekki sjálfur. Einungis læknar sjá þessa nýju aðgerð.
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Nýr dálkur fyrir ATC kóða í Lyfjakorti WPF og Lyfjakorti í Forsíðu sjúklings
Þegar notandi er að endurnýja lyf í Lyfjakorti WPF og Lyfjakorti í Forsíðu sjúklings þá sér hann
núna ATC kóða lyfs, bæði í Forsíðu sjúklings í yfirliti kafla og líka eftir að hann hefur smellt á
kaflaheitið og opnað það í stærri sýn.

ATC kóði birtist einnig í sviftexta þegar mús er sett yfir heiti lyfs í Lyfjakorti í Forsíðu sjúklings
og í Lyfjakorti (WPF)
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