
Issue Type Key Summary Release Comments Component/s

Bug ZSAGA-11477 Sjúklingur færist á milli deilda í 

Therapy h4. ADT - Skeytasendingar til TMM 

Hægt að sía ADT skeyti niður á ákveðna 

stofnun. Til að stilla má skoða stillingu 

'OrgId' fyrir 'Send ADT Messages To 

TMM' þjónustu í server_services_settings

ADT - sjálfvirkar keyrslur, Ytri kerfi

Bug ZSAGA-10141 Ætti ekki að geta breytt ábyrgum 

starfsmanni á legu nema í lækni

h4. ADT Innritun/Útskrift 

Ef sjúklingur er skráður á legudeild, þá er 

ekki hægt að breyta ábyrgum starfsmanni 

í gegnum *Leiðrétta 

ADT Innritun/Útskrift

Feature 

Request

ZSAGA-11540 Vantar rafrænan notanda sem getur 

sótt öll blöð til að cacha

h4. Aðgangsstýringar - nýr 

aðgangsstýringaklasi 

Kominn er nýr aðgangsstýringarklasi sem 

heitir „UnrestrictedReadAccessInfo“ sem 

hægt er að setja í stilligildi 1117. Með 

þessum aðgangsstýringum er hægt að 

sjá öll gögn í vefþjónustum fyrir Textasýn.

Aðgangsstýringar
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11477
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-10141
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11540


Bug ZSAGA-12343 Villa við að greiða R reikning í 

2018.3.11

h4. Afgreiðsla 

Þegar notandi velur að greiða 

afgreiðsluseðil verður hann að velja 

greiðsluform svo hægt sé að klára 

færsluna.

Afgreiðsla (gaSab)

Bug ZSAGA-12248 Posi: Athugsemdir við posa virkni í 

afgreiðslu.

h4. Greiðslu posi frá Valitor - Vörpun yfir í 

Sögu greiðslumöguleika 

Eftirfrandi vörpun gildir fyrir greiðslur með 

posa frá Valitor: 

Afgreiðsla (gaSab)
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12343
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12248


Bug ZSAGA-12228 Ekki athuga posa tengingu þegar 

afgreiðslugluggi er opnaðu

h4. Afgreiðsla 

Nú er hægt að virkja posa með því er að 

fara í Uppsetning -> Kvittanir/Stafasett og 

haka við Virkja posa á þessari vél. 

Posinn virkjast þá aðeins á þessarri 

útstöð. 

Óþarfi er að endurræsa Sögu ef posi er 

gerður virkur eða óvirkur. 

!image-2018-12-19-10-25-14-

851.png|thumbnail!

Afgreiðsla (gaSab)

Bug ZSAGA-12220 Hægt er að velja Prenta án þess að 

velja greiðsluform

h4. Afgreiðsla 

!Afgreiðsla.PNG|thumbnail! 

Ef stilligildi 2075 er virkt þá er tenging við 

posa athuguð í afgreiðslukerfinu, ef ekki 

þá hagar kerfið sér eins og áður. 

Afgreiðsla (gaSab)
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12228
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12220


Bug ZSAGA-12215 Ekki hægt að haka við "Visa" er 

sjúklingar eru afgreiddir í 

Afgreiðslukerfinu og ekki hægt að 

skuldfæra

h4. Afgreiðsla 

Ef upphæð sem sjúklingur á að borga er 

0 kr. þá er einungis hægt að velja 

„staðgreitt“ möguleikan.

Afgreiðsla (gaSab)

Feature 

Request

ZSAGA-11568 Samþætting Sögu við Posa h4.Afgreiðsla 

Til að virkja kortalesara (posa) við 

afgreiðslukerfið í Sögu, þá þarf að virkja 

stilligildi 2075 fyrir viðkomandi deild. 

Afgreiðsla (gaSab)
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12215
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11568


Bug ZSAGA-11542 Afgreiðsla - Villa þegar sía er með 

eitt aðfang

h4. Afgreiðsla 

Þegar notandi síar út sín aðföng, þá 

uppfærist dagatal um leið fyrir valið 

aðfang þegar notandi ýtir á hnappana 

fyrir síun aðfanga.

Afgreiðsla (gaSab)

Bug ZSAGA-11452 Villuboð frá Afgreiðslu í 

reglubundnum gagnaendurnýjun

h4. Afgreiðsla - „Villuboð í reglubundinni 

gagnaendurnýjun“ 

Villa við „reglubundna gagnaendurnýjun“ 

(refresh) hefur verið löguð.

Afgreiðsla (gaSab)

Bug ZSAGA-11352 Afgreiðsla - Prenta hnappur verður 

virkur ef afgreiðsluglugga er lokað 

án þess að velja greiðsluform

h4.Afgreiðsla - Prenta reikning 

Prenta takki er nú óvirkur þegar hlutur 

sjúklings er hærri en 0kr. og greiðsluform 

hefur ekki verið valið. Hægt er að prenta 

þegar hlutur sjúklings er 0.kr, ef ekkert 

greiðsluform hefur verið valið þá er 

Afgreiðsla (gaSab)
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11542
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11452
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11352


Bug ZSAGA-11144 Vefbókanlegir tímar fyrir 

skilgreindan hóp virkar ekki

h4. Afgreiðsla - Heilsuvera 

Búið að laga villu þar sem 

tímabókunaráætlanir fyrir „Vefbókanlegt 

fyrir skilgreindan hóp“ voru ekki að skila 

sér í Heilsuveru.

Afgreiðsla (gaSab)

Bug ZSAGA-11124 Villa í greiðsluþaki þegar reikningur 

er ógildaður í afgreiðsluglugga

h4. Afgreiðsla - Reikningar 

Löguð var villa þar sem upphæð um 

greiðsluþak Sjúkratrygginga hjá 

einstaklingi gat verið röng þegar kvittun 

var ógilduð í 'Afgreiða' glugga.

Afgreiðsla (gaSab)
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11144
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11124


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. 

Afgreiðsla (gaSab)

Feature 

Request

ZSAGA-10967 Afgreiðsla - komuflipi. Bæta við 

aðfangi (bókað á)

h4. Afgreiðsla - Komuflipi 

Bætt við dálki „Bókað á“ sem sýnir heiti 

aðfangs.

Afgreiðsla (gaSab)

Bug ZSAGA-10847 Afgreiðsla - Galli í reikningagerð h4. Afgreiðsla - Reikningar 

Ekki er lengur hægt að hægri smella á 

„Hlutfall SÍ“ til þess að fá upp valmynd 

sem leyfir breytingar á SÍ hlutfallinu 

Afgreiðsla (gaSab)
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11017
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-10967
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-10847


Bug ZSAGA-10754 Tími sem er merktur "Má ekki bóka" 

birtist samt á heilsuveru

h4. Afgreiðsla - Skoða/breyta áætlun 

Ef notandi breytir áætlun í „Má ekki bóka“ 

þá breytist Vefbókanlegt sjálfkrafa í „Ekki 

vefbókanlegt“ ásamt því að hreinsa út 

Afgreiðsla (gaSab)

Feature 

Request

ZSAGA-10750 Logga breytingar á áætlum í 

Afgreiðslu

h4. Loggun aðgerða í Afgreiðslu 

(áætlanir) 

Bætt hefur verið við loggun fyrir 

eftirfarandi aðgerðir: 

* Bæta við nýrri áætlun 

Afgreiðsla (gaSab)

Bug ZSAGA-11129 Bókun í Sögu feitletruð fram í 

tímann-tengt Kiosk?

h4. Afgreiðsla - Afgreiðslustandur 

Löguð var villa þar sem koma gat verið 

búin til fram í tímann hjá einstaklingi fyrir 

tímabókun sem ekki átti að gera komu 

fyrir.

Afgreiðsla (gaSab), KIOSK
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-10754
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-10750
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11129


Feature 

Request

ZSAGA-10981 Afgreiðsla - form default stilling h4. Stillingar - Form tímabókunar 

Við nýskráningu á formi tímabókunar þarf 

nú að velja sjálfgefna tegund leyfilegra 

bókana. Eldri skráningar á formi 

tímabókunar eru sjálfkrafa stilltar á „Má 

bóka“. 

h4. Afgreiðsla - Áætlun 

Við skráningu áætlana er „Má bóka“ 

sjálfkrafa sett við val á formi tímabókunar 

þangað til kerfisstjóri hefur breytt 

sjálfgefinni tegund leyfilegra bókana í 

Umsjón - Stillingar - Form tímabókunar.

Afgreiðsla (gaSab), Stillingar 

(gaConfigurator)

Feature 

Request

ZSAGA-11167 Kerfisstjóri ætti að geta breytt heiti 

deildar eins og það birtist í 

Heilsuveru

h4. Heilsuvera 

Bætt hefur verið nýjum dálk í ga_group 

töfluna sem kallast VERA_NAME. Þessi 

dálkur heldur utan um heiti deildar eins 

og það kemur fyrir í Heilsuveru. Hægt er 

að skoða og breyta þessum upplýsingum 

Application Server, Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

Bug ZSAGA-11521 Atvikaskráning mjög hæg eða 

timear út

h4. Atvikaskráning 

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.

Atvikaskráning
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-10981
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11167
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11521


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.

Biðlisti (gaWaitingList)

Bug ZSAGA-10751 Biðlisti - Vantar fókus innan einingar 

þegar hún er opnuð og TAB röð 

virðist ekki virka til að velja

h4. Biðlistar (WPF) 

Notandi getur nú valið línu strax og eining 

opnast án þess að nota músina. Þegar 

lína hefur verið valin getur notandi, eins 

og áður, opnað „Nánari upplýsingar“ með 

Alt+U en aukalega er nú hægt að flakka 

á milli flipa í „Nánari upplýsingar“ með 

Biðlisti (WPF)

Bug ZSAGA-12018 Ekki hægt að senda 

rannsóknarniðurstöður til Veru úr 

Sögu - 

System.NullReferenceException

h4. Vinnulisti - Rannsóknarniðurstöður 

Lagfæring á villu þar sem ekki var hægt 

að senda rannsóknarniðurstöður í Veru

Birting á rannsóknarniðurstöðum, 

Forsíða starfsmanns

Bug ZSAGA-12173 Villa í Dagplani deildar - dálkar 

skringilegir eftir uppfærslu

h4.Dagplan deildar - Umbrot texta 

Texti í reitum dagplans flæðir nú í nýja 

línu ef hann er of langur fyrir reit.

Dagplan deildar
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11001
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-10751
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12018
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12173


Feature 

Request

ZSAGA-11095 Dagplan, skilgreindur dálkur af deild h4. Dagplan deildar 

Nú er hægt að skilgreina dálk með 

fyrirsögn og texta fyrir ákveðna deild. 

Hægt er að kveikja á þessari virkni fyrir 

deild með stilligildi 178 sem jafnframt 

geymir fyrirsögnina fyrir dálkinn.

Dagplan deildar

Feature 

Request

ZSAGA-8350 Sjúklingar séu feitletraðir fyrsta 

sólarhringinn í Dagplani deildar

h4. Dagplan deildar 

Dagplan deildar sýnir nú innlagnir, sem 

eru nýrri en 24 tímar, feitletraðar. Þetta er 

gert til þess að betur megi fylgjast með 

nýjum innlögnum. 

Dagplan deildar, Legur 

(gaADTAdmissions)

Feature 

Request

ZSAGA-11408 Birta sjálfgefið blöðin opin og ekki 

möguleika á flipum í dýnamískum 

formum

h4. Eyðublöð - Dýnamísk eyðublöð 

Hægt er að velja um að sýna eftirfarandi 

dýnamísk eyðublöð sem Spjöld þar sem 

hægt er að velja um að Opna/Loka öllum 

köflum í Stillingum. 

Dýnamísk skráningarform

Bug ZSAGA-11058 VIRK - Beiðni - Misræmi í nafni 

dýnamísks eyðublaðs

h4. Dýnamísk form - VIRK - beiðni til 

læknis 

Titill er nú „VIRK - Beiðni um þjónustu“

Dýnamísk skráningarform
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11095
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-8350
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11408
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11058


Feature 

Request

ZSAGA-9882 Breyta Blóðbankabeiðni í Sögunni h4. Eyðublöð - Blóðbankabeiðni 

Blóðbankabeiðni hefur verið útfærð sem 

dýnamískt eyðublað í 

eyðublaðaeiningunni.

Dýnamísk skráningarform, Eyðublöð 

(gaSheetModule)

Bug ZSAGA-11720 Villuboð hafa breyst - tengt því að 

notandi þurfi að vera með 

læknanúmer

h4. Ný villuskilaboð ef undirritaður 

starfsmaður er ekki með læknanúmer. 

Nú birtast ný skilaboð. 

!image-2018-10-30-15-54-54-023.png! 

Þegar notandi reynir að senda lyfseðil 

(eb187, eb292, eb443). 

Sambærileg skilaboð birtast líka þegar 

reynt er að senda lyfjaávísun (eb722, 

eb723, eb724)

Eyðublöð (gaSheetModule)

Bug ZSAGA-11440 Vottorð TR - #390 - afritun á blaði 

afritar hjúkrunarkóða með blaðinu

h4. Eyðublað - Vottorð TR #390 

Ekki er hægt að staðfesta afritað blað ef 

skráðar eru greiningar sem tilheyra ekki 

ICD-10 flokkunarkerfinu. Notandi þarf 

annað hvort að hreinsa út greiningu eða 

velja aðra samsvarandi innan ICD-10 

Eyðublöð (gaSheetModule)

Bug ZSAGA-11396 Bæta við svæði í lyfjaávísanir fyrir 

endingartíma heildarmagns

h4. Endingartími heildarmagns 

Nú þegar lyfjum er ávísað út frá 

heildarmagni hefur endingartími verið 

gerður meira áberandi. 

Í þeim svæðum sem áður voru notuð fyrir 

fjölda afgreiðslna birtist nú „Endingartími 

lyfjaávísunar“. 

* Sé hann minna en ár er þar áberandi 

grænn texti sem segir notanda endingu. 

* Sé hann meiri en ár er textinn rauður. 

* Ef ekki er hægt að reikna endinguna þá 

birtist notanda rauður texti með 

upplýsingum um að ekki sé hægt að 

reikna endingu.

Eyðublöð (gaSheetModule)
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-9882
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11720
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11440
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11396


Feature 

Request

ZSAGA-11223 Omni-Leitarbox - Bæta við 'required' 

virkni

h4.Eyðublöð (gaSheetModule) 

Þegar notandi reynir að vista 

Blóðbankabeiðni (LSH) þá er búið að 

merkja „Læknir“ sem nauðsynlegt svæði 

til að fylla út í. 

Ekki er hægt að vista eyðublaðið nema 

svæðið „Læknir“ sé útfyllt.

Eyðublöð (gaSheetModule)

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. 

Eyðublöð (gaSheetModule)

Bug ZSAGA-11191 Ekki hægt að vandaliða TR 

endurhæfingarvottorð #5000

h4. Eyðublöð - TR Endurhæfingarvottorð 

Nú er hægt að vandaliða við dýnamíska 

eyðublaðið „TR Endurhæfingarvottorð“.

Eyðublöð (gaSheetModule)

Feature 

Request

ZSAGA-11086 Sem læknir get ég afturkallað 

lyfjaávísun í Forsíðu sjúklings

h4. Ný virkni tengd afturköllun 

Hægt er að afturkalla nýjar lyfjaávísanir 

með því að nota sömu aðgerð og var 

áður ef þær birtast í lista fyrir óútleyst lyf. 

Komin er ný aðgerð í Lyfjakorti WPF og í 

Forsíðu sjúklings. 

Nú má velja „Afturkalla og ljúka lyfjatöku“. 

Eyðublöð (gaSheetModule)

Feature 

Request

ZSAGA-11069 Sem læknir get ég búið til eyðublað 

fyrir lyfjaávísun fyrir Læknavaktina

h4. Hægt að búa til nýja lyfjaávísun fyrir 

Læknavaktina (#724). 

Nú er hægt að búa til nýja lyfjaávísun fyrir 

Læknavaktina samkvæmt nýrri 

Eyðublöð (gaSheetModule)

Feature 

Request

ZSAGA-11068 Sem læknir get ég búið til eyðublað 

fyrir undanþágulyfjaávísun

h4.Hægt að búa til nýja 

undanþágulyfjaávísun (#723). 

Nú er hægt að búa til nýja 

undanþágulyfjaávísun samkvæmt nýrri 

lyfjareglugerð. Ávísunin lítur út eins og 

venjulegur undanþágulyfseðill nema búið 

er að fjarlægja eftirfarandi svæði: Á daga 

Eyðublöð (gaSheetModule)
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11223
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11221
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Feature 

Request

ZSAGA-10944 Sem læknir get skráð og sent nýjan 

heildarmagnslyfseðil skv nýrri 

reglugerð

h4. Hægt að búa til nýja lyfjaávísun 

(#722). 

Nú er hægt að búa til nýja lyfjaávísun 

samkvæmt nýrri lyfjareglugerð. Ávísunin 

lítur út eins og venjulegur lyfseðill nema 

búið er að fjarlægja eftirfarandi svæði: Á 

Eyðublöð (gaSheetModule)

Feature 

Request

ZSAGA-10943 Sem læknir get ég skráð nýjan 

lyfseðil á nýtt eyðublað, copy af 

#187

Lyfjaávísun (722) Eyðublöð (gaSheetModule)

Feature 

Request

ZSAGA-9384 Skilaboð um að staðfesting lyfseðils 

sendi hann ekki mættu vera skýrari

h4. Ítarlegri skilaboð þegar lyfjaávísun er 

staðfest en ekki send. 

Nú verða skilaboð til notanda eftirfarandi 

þegar hann staðfestir lyfjaávísun án þess 

Eyðublöð (gaSheetModule)

Bug ZSAGA-8215 Vantar bind variable á query 

(V_SHEET_TREEVIEW_ADT_ACT

IVE)

h4. Eyðublöð - Legur í yfirlitstré, 

hraðaaukning á fyrirspurn 

Settar voru inn „bindibreytur“ fyrir 

auðkenni sjúklings og deildar, þ.e. 

PATIENT_INT og GROUP_ID. Þá eru 

allar breytur í fyrirspurninni í 

Eyðublöð (gaSheetModule)

Feature 

Request

ZSAGA-7952 Eyðublað MedicAlert #414. h4. Eyðublað - MedicAlert #414 

Á eyðublaði MedicAlert hefur heimilisfang 

þeirra verið uppfært í Hlíðarsmára 14, 

201 Kópavogi og slóð á vefsíðu þeirra 

bætt við.

Eyðublöð (gaSheetModule)
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Feature 

Request

ZSAGA-6988 Birta viðbótar upplýsingar þegar 

verið er að finna starfsmann

h4. Eyðublöð - Samskiptaseðill - Senda 

blað 

Felligluggi fyrir móttakanda sýnir nú 

einnig heiti stofnunar fyrir hverja færslu 

sem ekki tilheyrir sömu stofnun og 

notandi er skráður inná.

Eyðublöð (gaSheetModule)

Feature 

Request

ZSAGA-11031 Fjölnota lyfseðlar eiga að geta 

innihaldið eftirritunarskyld lyf

h4. Lyfseðlar - Eftirritunarskyld lyf á 

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.

Eyðublöð (gaSheetModule), Forsíða 

sjúklings (Lyfseðlaskrá), Forsíða 

Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun), Lyfjakort 

(gaMedCard), Lyfjakort (WPF), Vera 

(Samskiptaborð)

Bug ZSAGA-11678 Ekki rétt skilaboð í lyfjaávísun - 

notandi skráir lýsingu í 

lyfjaendurnýjun

h4. Skilaboð til notanda varðandi endingu 

lyfjaávísunar 

Notanda birtast skilaboðin „Endingartími 

ekki útreiknanlegur“ ef búið er að eiga við 

notkunarleiðbeiningar lyfjaávísunar og 

ekki þykir ástæða til að styðjast við 

reiknaðan endingartíma.

Eyðublöð (gaSheetModule), Lyfjakort 

(gaMedCard)

Feature 

Request

ZSAGA-11723 Búa til leið til að opna fjarlækningar 

utan Sögu

h4. Fjarlækningar 

Nú opnast fjarlækningargluggi fyrir Agnes 

tæki í ytri vafrara. Ekki aukaglugga í 

Sögu. 

Hægt er að virkja nýtt stilligildi nr. 21 til 

Fjarlækningar (Tenging)
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Bug ZSAGA-12105 Eftir uppfærsluna - Forsíða sjúklings 

heldur ekki inni stillingum sínum

h4. Forsíða sjúklings - staða kafla, 

opnir/lokaðir, vistast ekki 

Villan var löguð og nú haldast kaflar 

opner/lokaðir milli þess sem Saga er 

opnuð og henni lokað.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Feature 

Request

ZSAGA-11075 Sem notandi sé ég afgreitt magn vs 

heildarmagn, í nýjum dálki

h4. Afgreitt magn vs. Heildarmagn 

Nýr dálkur í Óútleystum lyfjum í forsíðu 

sjúklings. 

Þar birtist notanda afgreitt magn vs. 

heildarmagn og hann getur séð hve mikið 

af lyfjaávísun er búið að afgreiða.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Feature 

Request

ZSAGA-11074 Sem notandi sé ég upplýsingar um 

lyfjaávísanir í forsíðu sjúklings

h4. Forsíða sjúklings 

Lyfjaávísanir frá nýrri Lyfjaávísanagátt 

sjást nú í kaflanum Lyfseðlaskrá í 

Forsíðu sjúklings.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Feature 

Request

ZSAGA-8421 Lyfjaendurnýjun: Viðvörunarbanner 

mætti vera nákvæmari

h4. Nákvæmari lýsingar á ofnæmum við 

endurnýjun lyfja 

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. 

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Feature 

Request

ZSAGA-7444 hjúkrunaryfirlit í forsíðu sjúklings h4. Forsíða sjúklings - hjúkrunaryfirlit - 

framvindunótur 

Framvindunótur eru nú hópaðar saman 

undir verkþætti eftir degi. Þetta er gert til 

þess að minnka texta og auðvelda lestur.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

16 of 42

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12105
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11075
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11074
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-8421
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-7444


Bug ZSAGA-11712 Samræma skilaboðin við 

endurnýjun á fjölnota lyfseðli yfir í 

heildarmagnslyfjaávísun

h4. Skilaboð við endurnýjun á fjölnota 

lyfseðli 

Þegar notandi endurnýjar fjölnota lyfseðil 

þ.a. hann breytist í 

Forsíða sjúklings (gaPatientCover), 

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá), Forsíða 

Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun), Lyfjakort 

(gaMedCard), Lyfjakort (WPF), 

Vefþjónustur (external), Vera Feature 

Request

ZSAGA-11375 Lyfjaendurnýjun - Sem notandi sé 

ég vandaliðun fyrir lyfjaendurnýjun í 

forsíðu sjúklings og starfsmanns

h4. Vandaliðun við lyfjaendurnýjun 

Nú sér notandi „Vandaliðun: Engin 

greining“ þegar farið er í lyfjaendurnýjun 

ef greining er ekki til staðar

Forsíða sjúklings (gaPatientCover), 

Forsíða Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun)

Bug ZSAGA-11932 Ekki birta glugga eða umorða texta í 

glugga ef endingartími er meiri en 

12 mánuðir ef notandi er 

læknaritari/hjúkrunarfræðingur

h4. Viðvörunargluggi vegna endingartíma 

birtist ekki fyrir 

læknaritara/hjúkrunarfræðinga 

Þegar læknaritari/hjúkrunarfræðingur 

sendir beiðni um lyfjaendurnýjun birtist 

ekki viðvörunargluggi þótt að áætlaður 

endingartími sé meiri en ár. Þessu er 

sleppt þar sem glugginn mun birtast 

Forsíða sjúklings (gaPatientCover), 

Lyfjakort (WPF)
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Bug ZSAGA-11926 Notandi sem er 

læknaritari/hjúkrunarfræðingur - 

getur afturkallað og lokið lyfjaávísun

h4. Nýja aðgerðin Ljúka og afturkalla er 

bara hjá læknum 

Læknaritarar og hjúkrunarfræðingar geta 

ekki séð aðgerð til að ljúka lyfjatöku og 

afturkalla lyfjaávísun þegar þeir eru í 

lyfjakorti. Hvort sem það er í Lyfjakorti 

(WPF) eða Lyfjakorti í Forsíðu sjúklings.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover), 

Lyfjakort (WPF)

Bug ZSAGA-11924 Vantar heiti lyfs í tilkynningaglugga 

ef endingartími er meira en 12 

mánaða skammtur

h4. Viðvörun þegar reynt er að endurnýja 

lyf þar sem áætlaður endingartími er yfir 

ár 

Notanda birtist viðvörunargluggi þar sem 

stendur t.d.. 

Áætlaður endingartími eftirfarandi lyfja er 

Forsíða sjúklings (gaPatientCover), 

Lyfjakort (WPF)

Feature 

Request

ZSAGA-11853 Lyfjakort wpf - bæta við ATC kóða í 

tooltip

h4. ATC kóði í tooltip 

Nú birtist ATC kóði í tooltip við hlið heiti 

lyfs í Lyfjakorti (WPF) og í lyfjakorti í 

Forsíðu sjúklings.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover), 

Lyfjakort (WPF)

Feature 

Request

ZSAGA-11015 Lyfjakort wpf - bæta við 

upplýsingum um ATC flokk í 

lyfjakort fyrir lyf

h4. Dálkur fyrir ATC kóða í lyfjakorti 

Nú birtist notanda dálkur með ATC kóða 

lyfs í lyfjakorti.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover), 

Lyfjakort (WPF)

Feature 

Request

ZSAGA-9827 Samræma framsetningu á 

fylgikvillum í Íhlutum, Forsíðu 

sjúklings og í Textasýn

h4. Íhlutir - framsetning 

Nú er búið að samræma framsetningu 

Íhluta á milli Íhlutir einingu, Forsíðu 

sjúklings og Textasýnar. 

Forsíða sjúklings (gaPatientCover), 

Textasýn (WPF), Íhlutir (gaPatientItems)
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Bug ZSAGA-11918 Afgreitt magn er ekki það sama í 

tooltipi og í dálki í óútleystum lyfjum

h4.Forsíða sjúklings - Óútleyst lyf 

Upplýsingar um afgreitt magn lyfs hafa 

verið fjarlægðar úr sviftexta, þar sem þær 

koma fram í töflunni.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

Feature 

Request

ZSAGA-11372 Lyfjaendurnýjun - Sem notandi sé 

ég bæði virkar og eldri ávísanir í 

sviftexta

h4. Sviftexti yfir „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.

Forsíða Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun)

Feature 

Request

ZSAGA-11344 Forsíða Sjúklings (Lyfjakort) - 

Aðvörun ef óvart er farið í "ljúka 

lyfjatöku"

h4. Aðvörun áður en lyfjatöku er lokið. 

Nú birtist notanda aðvörun 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.

Forsíða Starfsmanns (Lyfjaendurnýjun)

Feature 

Request

ZSAGA-11309 Forsíða Starfsmanns - Ný skilaboð - 

Hefja leit eftir að notandi hefur 

slegið inn amk 2 stafi

h4. Forsíða starfsmanns (Skilaboð) 

Þegar notandi opnar ný skilaboð og slær 

inn í „Til“ eða „Afrit“ svæðin, hefst leitin 

ekki fyrr en notandi hefur slegið inn 

minnst 2 stafi.

Forsíða starfsmanns (Skilaboð)

Feature 

Request

ZSAGA-6679 VERA - fyrirspurnir - bætt virkni h4. Vera - fyrirspurnir 

Notandi sem er að svara fyrirspurnum frá 

Veru getur nú skoðað aðra hluta kerfisins 

án þess að missa texta sem hefur verið 

skrifaður. Texti er geymdur til klukkan 

18:00 sama dag áður en honum er eytt 

Forsíða Starfsmanns (Vera), Vera 

(Samskiptaborð)

Bug ZSAGA-11740 Taka blöð af bannlista þar sem 

ábending á að koma ef viðtakanda 

vantar

h4. Staðfesting eyðublaða í gegnum 

Vinnulista og Textasýn. 

Eftirfarandi eyðublöð er nú hægt að 

staðfesta í gegnum Vinnulista í Forsíðu 

Starfsmanns og Nýja Textasýn: 

Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)
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Bug ZSAGA-11738 Taka blöð af bannlista sem .NET 

kann að staðfesta

h4. Staðfesting eyðublaða úr Textasýn 

og Vinnulista 

Eftirfarandi eyðublöð er nú hægt að 

staðfesta úr nýrri Textasýn og í Vinnulista 

á Forsíðu Starfsmanns: 

4 Heilsuvandablað 

Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)

Bug ZSAGA-11270 Þegar eyðublað er staðfest í 

textasýnarglugga í Vinnulista í 

Forsíðu starfsmanns þá uppfærist 

listinn ekki

h4. Forsíða starfsmanns Vinnulisti 

Þegar smellt er á Staðfesta hlekkinn í 

textasýninni í neðri skjánum, þá 

uppfærist vinnulistinn í kjölfarið.

Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)

Bug ZSAGA-11094 Vinnulistinn - óklárað, talan breytist 

ekki þó búið sé að ganga frá

h4. Starfsmannastika - Vinnulisti 

Þegar notandi staðfestir blað þá er stikan 

uppfærð þannig að talning og flýtitexti 

(tooltip) sýnir uppfærða stöðu

Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)

Feature 

Request

ZSAGA-10838 Forsíða Starfsmanns - Möguleiki að 

birta viðhengi í vinnulista

h4. Forsíða starfsmanns (Vinnulisti) 

Í vinnulista starfsmanns er nú hægt að 

opna viðhengi beint sem fylgja með 

eyðublöðum með því að smella á þau.

Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)

Feature 

Request

ZSAGA-8050 Kerfissjúklingur en gögn eru birt fyrir 

annan sjúkling

h4. Skipta sjálfkrafa um sjúkling í 

vinnulista 

Nú er sama virkni til staðar í vinnulista og 

er í Rannsóknum í Forsíðu starfsmanns. Í 

hverjum flipa vinnulistans er hægt að 

Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)
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Bug ZSAGA-11013 Einingin Fyrirmæli læknis hefur ekki 

verið eytt/óvirkjuð og úrelda stilligildi 

149.

h4. Fyrirmæli læknis 

Einingin „Fyrirmæli læknis“ hefur verið 

tekin út. Ekki er lengur hægt að setja upp 

eininguna. Stilligildi 149 hefur verið 

forskeytt með „Úrelt“ til að gefa til kynna 

að ekki eigi að nota lengur

Fyrirmæli læknis (CpoeModule)

Feature 

Request

ZSAGA-11484 Skráning á einstaklingi í 

heimahjúkrun á að sýna 

dagsetningu þjónustuþarfarbeiðni

h4. Heimahjúkrun 

Nú sést dagsetning á þjónustubeiðni fyrir 

ofan textasvæðið þar sem beiðnin, þegar 

verið er að skrá eða breyta skjólstæðingi 

í heimahjúkrun.

Heimahjúkrun

Feature 

Request

ZSAGA-10999 Heimahjúkrun - Hak fyrir 

framkvæmd verkþátta í staðinn fyrir 

Já í Áætlun dagsins

h4. Meðferð - Heimahjúkrunaryfirlit, 

áætlun dagsins 

Nú er sýnt grænt hak fyrir framan 

verkþátt í áætlun dagsins ef það er búið 

að framkvæma hann þann daginn.

Heimahjúkrun

Bug ZSAGA-10883 Vitjanalistinn uppfærist ekki alltaf 

þegar vitjun er vistuð.

h4. Meðferð - Vitjunarlisti í 

heimahjúkrunaryfirliti 

Nú uppfærist vitjunarlistinn strax eftir að 

vitjun hefur verið skráð. Áður uppfærðist 

hann ekki ef farið var í annan flipa áður 

Heimahjúkrun
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Bug ZSAGA-10881 Til minnis atriði sjást ekki alltaf í 

áætlun dagsins

h4. Meðferð - Heimahjúkrunaryfirsýn 

Nú uppfærist áætlun dagsins sjálfkrafa 

þegar Til minnis atriði er skráð eða breytt. 

Einnig eru Til minnis atriðin nú birt í 

skráningardagsröð með elsta atriðinu 

efst.

Heimahjúkrun

Feature 

Request

ZSAGA-10544 Notandi á að geta skráð margar 

stundaskrárfærslur í einu

h4. Heimahjúkrunarumsjón - Skrá 

stundarskrárfærslur 

Nú er hægt að skrá stundarskrárfærslur 

fyrir skjólstæðinga á marga daga í einu. 

Bætt var við fjölvalslista fyrir dagana svo 

hægt sé að skrá sams konar færslur fyrir 

alla daga sem valdir eru. Samhliða því 

var glugganum sem sýnir áætlun valins 

dags breytt. Yfir honum birtast nú flipar 

fyrir alla valda daga, svo hægt er að sjá 

Heimahjúkrun

Bug ZSAGA-10515 Villa kemur upp ef reynt er að búa til 

teymi sem heitir það sama og teymi 

sem var eytt áður

h4. Heimahjúkrunarumsjón - Teymi 

Nú er hægt að skrá teymi með sama 

nafni og teymi sem er búið að óvirkja. 

Það er ef teymi var skráð með einhverju 

nafni og það síðan gert óvirkt er hægt að 

Heimahjúkrun

Bug ZSAGA-10997 Heimahjúkrun - Ekki hægt að vista 

ef einstaklingur á engar tímabókanir

h4. Meðferð - Skrá vitjun 

Nú er hægt að vista vitjun fyrir einstakling 

sem á engar tímabókanir. Vitjunin skráist 

á innskráðan starfsmann sem vistar 

vitjunina.

Heimahjúkrun, Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

Bug ZSAGA-10868 Villa við að sýna línurit fyrir 

mælingar ef engar mælingar 

sýnilegar

h4. Meðferð - Mælingar í heimahjúkrun 

Nú kemur ekki lengur villa ef smellt er á 

tóman mælingareit í mælingarflipanum í 

heimahjúkrun.

Heimahjúkrun, Meðferðarskráning 

(gaTreatment), Mælingar 

(gaMeasurements)
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Feature 

Request

ZSAGA-9953 Breyta bjúgmælingu í heimahjúkrun 

og mælingum

h4.Heimahjúkrun / Mælingar 

Skráningu á bjúgum hefur verið breytt 

þannig að nú er fellilisti fyrir bjúgu á 

hægri fót og bjúgu á vinstri fót. Fellilistar 

þar sem valið var um hægri eða vinstri fót 

hafa verið fjarlægðir.

Heimahjúkrun, Mælingar 

(gaMeasurements)

Bug ZSAGA-8464 Bæta við indexum á íhlutatöflur h4. Íhlutir - Indexar á gagnagrunnstöflur 

Indexum fyrir eftirfarandi dálka hefur 

verið bætt við. Ef þegar eru til indexar 

fyrir þessa dálka þarf að eyða þeim fyrir 

gagnagrunnsuppfærslu útgáfunnar til að 

ekki komi upp villur í uppfærsluferlinu. 

GA_PATIENT_ITEM_USAGE.PATIENT_

ID 

GA_PATIENT_ITEM_USAGE_ACTIONS

.PATIENT_ITEM_USAGE_ID 

GA_PATIENT_ITEM_QUALIFIERS.PATI

ENT_ITEM_USAGE_ACTION_ID

Íhlutir (gaPatientItems)
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Feature 

Request

ZSAGA-11078 Sem kerfisstjóri get ég sett stilligildi 

fyrir lyfseðil/lyfjaávísun - Nota nýjar 

lyfjaávísanir

h4. Stilligildi nr. 20 - Nota lyfjaávísanir í 

stað eldri lyfseðlaeyðublaða 

Búið er að útbúa nýtt stilligildi nr. 20. Ef 

það er virkt þá eru lyfjaávísanir notaðar í 

stað lyfseðla sem verða þá aðeins 

lesanlegir (e. readonly) í kerfinu.

Kerfisumsjón (gaAdministrator)

Feature 

Request

ZSAGA-11529 ICF: Geta valið ICF kóða með 

hjúkrunargreiningum í 

Meðferðarskráningu (stilligildisháð)

h4. Hjúkrunargreiningar 

Nú er hægt að skrá hjúkrunargreiningar 

með ICF kóða. Til að geta valið ICF 

greiningar í skráningu þarf að vera kveikt 

Kóðaleit, Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

Bug ZSAGA-10892 Lyfjakort (delphi) - lyfjasaga : 

Lyfjaendurnýjun býr til venjulegan 

lyfseðil í staðinn fyrir 

undanþágulyfseðil

h4. Undanþágulyfseðill verður til þegar 

lyfjaendurnýjun er framkvæmd fyrir slíkt 

lyf í Lyfjasögu 

Búið er að lagfæra villu þar sem 

venjulegur lyfseðill varð til í 

Eyðublaðaeiningu þegar undanþágulyf 

var endurnýjað í Lyfjasöguflipa í gamla 

Lyfjakortinu.

Lyfjakort (gaMedCard)
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Feature 

Request

ZSAGA-12109 Færa viðvörun vegna endingartíma í 

lyfjaendurnýjun

h4. Viðvörun vegna endingartíma í 

lyfjaendurnýjun 

Nú birtist viðvörun svipað og gert er með 

ofnæmi, ef áætlaður endingartími er meiri 

en ár. Enda má skv. reglugerð ekki ávísa 

svo miklu.

Lyfjakort (WPF)

Bug ZSAGA-11538 Meðferð - Villa - Tími sem hefur 

verið yfirstrikaður í Afgreiðslu birtist 

ekki sem slíkur í Meðferð-Dagbók

h4. Meðferð - Dagbók 

Tími sem hefur verið afbókaður/ekki 

mætt er nú yfirstrikaður í samræmi við 

Afgreiðslu - Tímakomur

Meðferðarskráning (gaTreatment)
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Feature 

Request

ZSAGA-11093 Saga - Ósk um viðbót í Meðferð - 

Útskriftaráætlun

h4. Meðferð - Útskriftaráætlun 

Í Útskriftaráætlun í kaflanum „Lyf, bréf, 

vottorð og fundir“ er núna hægt að skrá 

„Bréf til sjúklings“

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Feature 

Request

ZSAGA-11464 Mæðraskrá, skoðun, tengja flýtitexta h4. Flýtitextavirkni í Mæðraskrá 

Hægt að nota flýtitexta, Ctrl + Shift + T í 

skoðanagluggum, bæði í mæðraskoðun 

og fæðingu.

Mæðraskrá (meðganga)

Feature 

Request

ZSAGA-8508 Birta meðgöngu með 

fæðingartilkynningu sjálfvirkt

h4. Mæðraskrá - Fyrri 

fæðingatilkynningar sóttar sjálfkrafa 

þegar stofnuð er ný meðganga 

Nú eru fyrri fæðingatilkynningar sóttar 

sjálfkrafa þegar stofnuð er ný meðganga. 

Mæðraskrá (meðganga)

Feature 

Request

ZSAGA-7019 Athugasemdardálkur við þyngd h4. Mælingar - Hæð, þyngd og ummál. 

Nú er hægt að skrifa athugasemd í „Hæð 

og þyngd“ kaflanum.

Mælingar (gaMeasurements)
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Feature 

Request

ZSAGA-6591 Bæta við mæligildinu IQCode í 

mælingarkaflann "Mat á vitrænni 

getu"

h4. Mælingar - Mat á vitrænni getu 

Bætt hefur verið mælingu „Mat 

aðstandenda á vitrænni skerðingu - 

IQCode“ sem tekur gildi á bilinu 0-5. 

Einnig hefur verið bætt við línuriti fyrir 

MMSE mælingar.

Mælingar (gaMeasurements)

Bug ZSAGA-11437 Óbó - Listi óbólusettra - Látnir 

einstaklingar eiga ekki að koma 

fram í listanum

h4. Óbólusett börn 

Látnir einstaklingar eru ekki lengur teknir 

með í listann.

Ónæmisaðgerðir (gaVaccinationCard)

Feature 

Request

ZSAGA-11089 Þegar Persónuupplýsingagluggi sj. 

er opnaður sést ekki ef nánasti 

aðstandandi er látinn

h4. Persónuupplýsingar 

Þegar notandi opnar 

persónuupplýsingaglugga, þá birtist 

„(mors)“ fyrir aftan upplýsingar um 

aðstandanda ef hann er látinn.

Persónuupplýsingar

Bug ZSAGA-11369 Sending á lyfseðlum ekki að virka ef 

tímabil vantar

h4. Villa í sendingu lyfseðla 

Ef tímabil var ekki valið í lyfseðli gat 

komið upp villa þegar reynt var að senda 

lyseðilinn rafrænt.

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)
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Feature 

Request

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

sjúklings (366) - framhald

h4. Rafræn eyðublöð - Bréf til sjúklings 

Nú er hægt senda eyðublað #366, „Bréf 

til sjúklings“ rafrænt.

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)

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 

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)

Bug ZSAGA-11604 Búa til stilligildi til að ráða því hvort 

rafræn eyðublöð flokkast á 

heimilislækni

h3. Rafræn eyðublöð 

Komið er stilligildi 1217 sem stýrir því 

hvort setja eigi heimilislækni sem 

sjálfgefin viðtakanda fyrir rafrænt 

eyðublað.

Rafræn eyðublöð 

(gaWPFElectronicSheets)

Bug ZSAGA-11567 Færsla í g_patient fyrir barn er með 

test_patient = null en á að vera 0.

h4. Rafræn fæðingartilkynning 

Færsla í g_patient á nú í öllum tilfellum 

að fylla út í dálkinn Test_Patient með 

gildinu 0 (false)

Rafræn eyðublöð 

(gaWPFElectronicSheets), Rafrænar 

fæðingartilkynningar

Bug ZSAGA-11412 Afrit af fæðingartilk. til LSH - vantar 

að skrá nýbura í g_patient

h4. Fæðingartilkynning 

Fæðingartilkynning á núna að búa til 

bæði móður og barn sem sjúkling í Sögu 

ef þessir einstaklingar eru ekki nú þegar 

til.

Rafrænar fæðingartilkynningar
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Feature 

Request

ZSAGA-11530 Uppfæra stilligildi 190 og 192 

(vefslóðir fyrir Hvað er nýtt)

h4. Stilligildi 

190 - tekur fram vefslóðina á Hvað er nýtt 

upplýsingar. Er núna stillt á 

https://www.origo.is/adstod/heilbrigdislau

snir-

nyungar/[VERSION_NUMBER]/Default_

Saga

Feature 

Request

ZSAGA-11027 Sem notandi get ég valið "Nýjungar 

í Sögu", efst í hægra horni Sögu

h4. Saga - Hvað er nýtt 

Notandi fær nú upp vefsíðu sem sýnir 

nýjungar í útgáfunni í fyrsta sinn eftir að 

Saga hefur verið uppfærð. Einnig getur 

notandi smellt á hnapp efst til hægri og 

opnað vefsíðuna hvenær sem er.

Saga

Feature 

Request

ZSAGA-11016 Stuðningur Sögu við 4K 

sjáupplausnir

h4. Virkja 4K skjáupplausn 

Til þess að virkja skölun á Sögu fyrir 4k 

skjátæki þarf að framkvæma eftirfarandi : 

# Hægri smella á enable4kSaga.reg og 

velja Merge (Ath að á stýrikerfum eldri en 

Windows 7 ætti ekki að þurfa að 

framkvæma þetta). Þetta býr til nýjan lykil 

Saga

Feature 

Request

ZSAGA-10360 Sjálfgefin innskráningardeild fyrir 

notanda

h4. Innskráningargluggi 

Nú getur notandi valið að vista valda 

deild annað hvort sem 

* Sjálfvalda deild á þeirri tölvu sem hann 

er í 

* Sjálfvalda deild fyrir notanda á allar 

tölvur 

Saga
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Feature 

Request

ZSAGA-8700 Kerfistjóri geti lokað Sögu client h4. Sögu útstöðvastýring 

Hægt er að senda skilaboð og loka öllum 

Sögu útstöðvum með nýrri einingu sem 

heitir „Sögu útstöðva stýring 

(gaClientAdministration)“.

Saga

Feature 

Request

ZSAGA-11067 Búa til leið til að opna Ris utan Sögu h4. Opna Ris í Sögu 

Búið að útfæra leið til að opna Ris í ytri 

vafra. Til að virkja þarf að kveikja á 

stilligildum 6600 og 6601

Samtengingar (aðrir aðilar)
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Bug ZSAGA-11131 Samtengingar - Komur - skoða 

komu gefur alltaf sömu skilaboð - 

þarf að fjarlægja hnapp

h4. Samtengingar - Komur 

„Skoða komu“ takki er nú ekki sýnilegur. 

Enn er hægt að tvísmella á færslu til þess 

að sjá nánari upplýsingar ef þær eru til

Samtengingar (grunna)

Feature 

Request

ZSAGA-9486 Ef barn kemur inn á heilsugæslu og 

er ekki fullbólusett þá á að koma 

viðvörun í sjúklingastiku

h4. Ef barn kemur inn á heilsugæslu og 

er óbólusett þá birtist viðvörun í 

sjúklingastiku 

Ef barn, sem er yngra en 6 ára, 1 

mánaða og 0 daga, kemur inn á 

heilsugæslu og er ekki fullbólusett þá 

birtist mynd í sjúklingastiku sem gefur til 

kynna að barnið sé ekki fullbólusett 

miðað við aldur. Ef notandi færir 

bendilinn yfir myndina kemur upp sviftexti 

og ef smellt er á hann er hægt að opna 

Ónæmisaðgerðareininguna fyrir 

viðkomandi barn. 

Viðvöruninni er stjórnað af stilligildi nr. 13 

sem stýrir því hvort viðvörunin birtist í 

sjúklingastiku eða ekki.

Sjúklingastika
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Bug ZSAGA-11441 Upplýsingar af nýja biðlistanum 

koma ekki fram í Textasýn ef beiðni 

berst rafrænt

h4. Textasýn (WPF) 

Þegar Reykjalundur Meðferðabeiðni er 

send rafrænt þá birtist biðlistafærslan 

ásamt beiðninni í textasýn þegar 

viðtakandi hefur merkt eyðublaðið sem 

lesið.

Textasýn (WPF)

Bug ZSAGA-11189 Textasýn - Birtir ekki skráningu á 

mMrc/Cat fyrir Mat á öndun 

mælingu

h4. Textasýn - Mat á öndun mælingu 

Nú sjást mMrc og Cat gildin í mat á 

öndun mælingu í textasýn.

Textasýn (WPF)
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Bug ZSAGA-11128 Textasýn/Biðlistar - Birting kóða 

ruglandi

h4.Textasýn - Biðlistar (WTF) 

Textasýn sýnir nú öll kóðuð atriði sem 

valin eru þegar sjúklingur er skráður á 

biðlista

Textasýn (WPF)

Feature 

Request

ZSAGA-10989 Textasýn - Eyðublað #342 TR-V 

hjálpartæki - Staðfesting á 

eyðublaði

h4. Textasýn 

Staðfestingar hnappur sést nú í Textasýn 

fyrir Eyðublað #342, TR-V hjálpartæki.

Textasýn (WPF)
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Bug ZSAGA-10139 ADT-Textasýnarprovider: Röng 

meðhöndlun á komum

h4. Textasýn 

Ef sjúklingur er skráður inn á legudeild en 

er ekki lagður inn sést ekki lengur textinn 

„Dvöl á legurdeild XXXX hefst“ í Textasýn 

heldur kemur „Lota á legudeild XXXX 

hefst“. Sjúklingur sem er lagður inn sýnir 

áfram „Dvöl á legudeild XXXX hefst“ í 

Textasýn

Textasýn (WPF)

Bug ZSAGA-12289 Enn hægagangur í Reikningsyfirliti 

sérfræðinga - framhald

h4. Reikningsyfirlit 

Hægagangur við að vista reikninga (xml) 

var lagaður.

TR Reikningar (gaTRInvoice)

Bug ZSAGA-12227 Enn hægagangur í Reikningsyfirliti 

sérfræðinga

h4. Reikningsyfirlit 

Hægagangur lagaður

TR Reikningar (gaTRInvoice)
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Bug ZSAGA-12172 Einingin - Reikningsyfirlit - villa? h4. Reikningsyfirlit - villa við að vista xml 

Löguð var villa sem kom þegar reynt var 

að vista xml skjal. 

h4. Tæknilega skýring 

Það sem orsakaði villuna er að "dataset" 

sem ítrað var í gegnum til að sækja 

reikninga hnikraðist til þegar verið var að 

ítra í gegnum "dataset" fyrir gjaldaliði. 

TR Reikningar (gaTRInvoice)

Feature 

Request

ZSAGA-11164 Export á öllum R-reikningum 

tímabils

h4. Ný eining. Ógreiddir reikningar. 

Ný eining í Sögu til að sækja ógreidda 

reikninga og flytja yfir í Excel skjal.

TR Reikningar (gaTRInvoice)

Bug ZSAGA-10086 Einingin Reikningsyfirlit er afar lengi 

að opnast á læknasetrinu 60 sek +

h4. Reikningsyfirlit 

Farið var yfir virkni einingarinnar í heild 

auk „gagnagrunnsview-ana“ sem notuð 

eru til að sækja gögnin. 

Villa uppgötvaðist við vinnslu þessa máls. 

Þegar reikningar eru merktir sendir þá er 

reikningsnúmer og gjaldanúmer skráð í 

TR Reikningar (gaTRInvoice)
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Feature 

Request

ZSAGA-10974 Setja inn áminningarglugga í U&S 

þegar skoðun er vistuð

h4. Áminningargluggi þegar bólusetning 

hefur ekki verið skráð 

Þegar skoðun er vistuð í einingunni Ung 

og smábarnavernd er athugað hvort búið 

sé að skrá bólusetningu í dag. 

Ef svo er ekki og skoðun er ekki 6 vikna, 

9 vikna, 10 mánaða eða 2 og hálfs árs þá 

birtist áminningargluggi til notanda. 

„Skoðun vistuð. Munið að skrá 

bólusetningar fyrir þessa skoðun. Viltu 

Ung- og smábarnavernd 

(gaChildrenObservation)

Feature 

Request

ZSAGA-10815 Breyting á framsetingu á 

kassauppgjöri

h4. Afgreiðsla - Uppgjör 

Búið er að breyta framsetningu á 

kassauppgjöri. 

Nú er nýr flokkur „Yfirgjaldaliðir“ fyrir 

neðan gjaldaliði. Þeir gjaldaliðir sem ekki 

hafa yfirgjaldaliði eru hópaðir saman 

undir „<Enginn yfirflokkur skráður>“ 

Bæði gjaldaliðir og yfirgjaldaliðir raðast 

nú í stafrófsröð. Undartekning fyrir „Hlutur 

sjúklings í reikningi“ gjaldalið sem kemur 

alltaf efst og „<Enginn yfirflokkur 

skráður>“ yfirgjaldalið sem kemur alltaf 

neðst 

Uppgjör
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Feature 

Request

ZSAGA-12193 Þjónustur til að breyta og eyða 

framvindu - 2018.3 branch

h4. Vefþjónustur Sögu - 

TreatmentService (Meðferð) 

Búin voru til vefþjónustuköll til að breyta 

og eyða framvindunótum. Aðgerðirnar 

eru Audtitlog-aðar þar sem fram kemur 

að gögnin séu skráð úr utanaðkomandi 

Vefþjónustur (external)

Bug ZSAGA-11939 Vefþjónustan GetTimeSlots WS er 

ekki að skila rétt - framhald

h4. Vefþjónustur Sögu - ScheduleService 

Vefþjónustukallið GetTimeSlots skilaði 

lausum tímum ef tímalengd tímabókunar 

var lengri en tímalengd aðfangs. 

Vefþjónustur (external)

Bug ZSAGA-11683 Vefþjónustan GetTimeSlots WS er 

ekki að skila rétt

h4. Vefþjónustur Sögu - GetTimeSlots 

Villa sem var í GetTimeSlots þannig að 

áætlanir röðuðust ekki rétt var löguð. Þær 

raðast nú eins og í afgreiðslukerfinu í 

„ASCENDING“ röð

Vefþjónustur (external)

Feature 

Request

ZSAGA-11585 Sem Saga sjúkrarskrárkerfi höndla 

ég gildi í fjölnota (að fá "# 

afreiðslna") frá 3rd party í 

endurnýjun/útgáfu lyfjaávísana

h4. Lyfjaendurnýjun 

Ef stilligildi 20 er virkt þá verður öllum 

lyfseðlum breytt í 

heildarmagnslyfjaávísanir þegar verið er 

að endurnýja lyf eða ávísa nýjum lyfjum í 

gegnum önnur kerfi. Ef verið er að 

ávísa/endurnýja fjölnota lyfseðli þá verður 

honum breytt í heildarmagnslyfseðil með 

sama pakkningafjölda og var ávísað 

samanlagt á fjölnota seðlinum. 

Upplýsingar birtast í viðmóti þegar þetta 

er gert.

Vefþjónustur (external)
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Feature 

Request

ZSAGA-11549 Lumina - Möguleiki á að uppfæra 

upplýsingar sem Lumina sendir til 

Sögu

h4. LUMINA - Muna síðustu stöðu 

Búið er að útfæra í Sögu að LUMINA 

client-inn geti munað síðustu stöðu.

Vefþjónustur (external)

Feature 

Request

ZSAGA-11367 Sem 3rd party get ég búið til nýja 

lyfjaávísun í gegnum dll í Sögu 

(Lumina)

h4. Lumina 

Ef stilligildi 20 er virkt og stilligildi 1002 er 

stillt á lyfjaávísun þá eru búnar til 

heildarmagnslyfjaávísanir í Sögu í stað 

lyfseðla eins og áður var gert.

Vefþjónustur (external)

Bug ZSAGA-11350 Saga - External veþjónusta sem 

skilar textasýn virkar ekki fyrir 

textasýn dýnamísk form

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 TextviewService-

vefþjónustunni.

Vefþjónustur (external)

Feature 

Request

ZSAGA-11152 Sem 3rd party get ég búið til nýja 

lyfjaávísun í gegnum API Sögu

h4. Lyf send í gegnum Heilsugátt á 

Lyfjaávísanagátt. 

Lyf send í gegnum Heilsugátt eru nú 

send á gátt m.v. stilligildi. 

Staðfestingarvirkni fyrir nýjar 

Vefþjónustur (external)
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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 XML-

formi í TextviewService vefþjónustuna. 

Yfirskriftin á aðgerðinni er: 

/// <summary> 

Vefþjónustur (external)

Feature 

Request

ZSAGA-10622 Vegna rafrænna sendinga Sögu 

blaða úr Heilsugátt

h4. Vefþjónustur - Nýjar vefþjónustur 

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“. 

Vefþjónustur (external)

Feature 

Request

ZSAGA-10446 LSH vill geta sent „no reply“ 

skilaboð í Heilsuveru

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.

Vefþjónustur (external)
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Feature 

Request

ZSAGA-9017 Villa þegar ekki tekst að sækja gögn 

frá lyfseðlaskrá má vera meira 

lýsandi

h4. Forsíða sjúklings - Villuskilaboð frá 

Lyfseðlaskrá 

Þegar ekki tekst að sækja gögn frá 

lyfseðlaskrá þá sjást nú aukalega meira 

lýsandi skilaboð fyrir ástæðunni. 

h4.Vera - Samskiptaborð - Villuskilaboð 

frá Lyfseðlaskrá 

Vera (Samskiptaborð)

Feature 

Request

ZSAGA-11266 Þjónustur vegna skráningar 

framvindu

h4. Þjónustur - MedicalDataService 

Ný föll komin sem leyfa 

sækja/breyta/eyða framvindunótu. 

* 

GetNursingDiagnosisActionsFromDiagno

sisId - sækir lista af framvindunótum fyrir 

ákveðna greiningu 

* UpdateNusingDiagnosisAction - leyfir 

ytri aðila að breyta framvindunótu í 

gegnum þjónustuna 

* CancelNursingDiagnosisAction - leyfir 

ytri aðila að óvirkja framvindunótu í 

gegnum þjónustuna 

Föll sem voru til áður 

* 

GetNursingDiagnosisInfoWithTreatments 

- sækir lista af greiningum 

* SaveNursingDiagnosisAction - leyfir ytri 

aðila að búa til nýja framvindunótu 

* SaveNursingDiagnosisActions - leyfir 

ytri aðila að búa til fleiri en eina nýja Feature 

Request

ZSAGA-10956 Breyta efsta skráningarsvæði í 

mælingarkaflanum Mat á öndun í 

"Hámarksflæði útöndunar" eins og 

það var

h4. Mælingareining - Mat á öndun 

Heiti efsta skráningarsvæðis breytt í 

upprunalegt gildi, „Hámarksflæði 

útöndunar“
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Feature 

Request

ZSAGA-10952 Hækka efra gildi á 

hraðflæðisprósentu í mælingarkafla 

Blóðskilun úr 30 í 99

h4.Mælingareining - Blóðskilun 

Leyfilegt skráningarbil hringflæði blóðs 

prósentu er nú 0 - 99%.

Feature 

Request

ZSAGA-10862 Skilaboð til einstaklings - sjálfvirk 

undirskrift starfsmanns

h4. Skilaboð 

Notandi getur nú bætt við undirskrift á 

einfaldan hátt með flýtilyklum þegar 

skilaboð eru send frá Sögu. Hægt að 

nota flýtilyklana (_Shift+Ctrl+P_) í 

„Skilaboð til einstaklings“ ásamt því 

þegar skilaboðum/fyrirspurnum sem Feature 

Request

ZSAGA-10845 Skylda að skrá umbeðna rannsókn í 

blað #411 Umsögn um rannsókn

h4. Eyðublöð - Umsögn um rannsókn 

(411) 

Hægt er að virkja stilligildi 191 til að 

skylda notendur til að setja að minnsta 

kosti eina rannsókn á eyðublaðið Feature 

Request

ZSAGA-10843 Bæta við línu fyrir þrýstingssár í 

kaflann Öryggi og varnir í 

Upplýsingaskrá

h4. Meðferðareining - Upplýsingaskrá - 

Kafli: Öryggi og varnir 

Í upplýsingaskrá, undir „Húð, húðlitur, 

húðhiti, þurrkur, raki“ er núna hægt að 

skrá „Þrýstingssár“ í fellilista, þar sem 

valmöguleikarnir eru: 

Feature 

Request

ZSAGA-10449 Tímabókanir / hópatímar - Stækka 

max í 20 manns

h4. Afgreiðsla - tímabókanir 

Nú er hægt að bóka allt að 20 manns í 

sama tíma. Nöfn allra aðila sjást á línunni 

í Afgreiðsla en eftir því sem pláss 

minnkar þá sést minna og minna af 

nafninu. 

Ef músin er færð yfir tímabókun birtist 

skýringatexti með nöfnum allra sem eiga 

bókaðan tíma ásamt ástæðu fyrir 
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Feature 

Request

ZSAGA-8709 Eyðublöð - Senda blað <ctrl>i - 

Notendalisti cashaður

h4. Eyðublöð - Senda blað 

Starfsmannalisti sem birtur er í fellilista 

þegar stilligildi 89 (Senda blað á 

starfsmann: Nota gamla leitarglugga) er 

ekki virkt hefur verið cache-aður.
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