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Prenta út merkta einstaklinga 
Nú er hægt að velja á milli að prenta út alla einstaklinga á Dagplani deildar (merktir 
einstaklingar prentast efst) eða að prenta einungis út merkta einstaklinga. 

 
 
Nýr dálkur fyrir hægðir 

Kominn er nýr dálkur í Dagplani deildar sem sýnir upplýsingar um nýjustu hægðamælingu 
úr „Þvag og hægðir“ mælingu úr mælingareiningu. Mælingar eldri en upphaf vistar sjúklings 
eru ekki birtar.  

Dálkur sýnir „Form og útlit“ og „Magn“, dæmi: formaðar/eðlilegar ++ 
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Næsti komutími 

Í Dagplan deildar er kominn nýr dálkur sem heitir „Næsti komutími“ og sýnir hvenær 
sjúklingur á bókaðan tíma (í Afgreiðslu) næst frá deginum í dag. Ef sjúklingurinn á bókaðan 
tíma þann daginn, er það sýnt sem dagsetning inn í sviga. Næsti komutími er næsti 
tímabókun í Sögu óháð deild. 

 

 

Raða stofunúmerum að vild 

Til að hægt sé að raða dálkinum „Stofa“ handvirkt þarf að hægri smella á dálkaheitið „Stofa“ 
(mynd 1) og velja „Engin röðun“. Eftir það er hægt að raða listanum handvirkt með því að 
draga röðina til innan listans.  

Á mynd 2 hefur notandi vinstri smellt á dálk og heldur honum niðri og dregur hann svo 
þangað sem hann vill. Þá myndast tvær bláar línu og notandi sleppir músatakkanum þegar 
hann hefur valið staðinn sem hann vill færa dálkinn á. 

Mynd 1 

 

Mynd 2 

 

Meiri ritvinnsla 

Notendur geta nú hægri smellt á textasvæðin í haus og fót (header og footer) á Dagplani 
deildar og sniðið textann með eftirfarandi möguleikum: „Endursetja“, „Feitletra“, „Skáletra“, 
„Undirstrika“ og „Skyggja textasvæði“.  
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Íhlutir – viðbót 

Ef sjúklingur er listaður á Dagplani deildar með „Miðlægan bláæðalegg“, þá er tegund 
leggsins bætt við nafnið. 

 

 

Aðvaranir og áhættumat 

Aðvaranir og áhættumat birtist nú í forskoðun prentunar og prentast út. 
 
 
Með kveðju 

Origo Heilbrigðislausnir 


