Issue
Type
Bug

Bug

Bug

Key

Summary

ZSAGA-12999 Forgangur í Afgreiðslu birtist ekki rétt í
listanum í Komuflipa

ZSAGA-13180 Afgreiðsla - PrentarastillingarLímmiðaprentari ekki sóttur í Registry

Release Comments

Component/s

h4. Afgreiðsla - komur

Afgreiðsla (gaSab)

Forgangur birtir textalýsingu fyrir forgang í
komulista.
h4. Afgreiðsla - prentarastillingar

Afgreiðsla (gaSab)

Villa þar sem nafn límmiðaprentara var ekki sótt í
Registry stillingar tölvunnar og vistað í
gagnagrunni undir notanda og útstöð hefur verið
lagfærð.
Afgreiðsla (gaSab)
ZSAGA-12220 Hægt er að velja Prenta án þess að velja h4. Afgreiðsla
greiðsluform
!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.
Ef stilligildi 2074 er virkt þá er ekki valið sjálfgefið
greiðsluform í afgreiðsluglugganum, sem er
„Staðgreitt“. Notandinn verður að velja
greiðsluform til að geta afgreitt þar sem
greiðsluhnapparnir „Staðgreitt“, „Prenta“ og
„Greiða með posa“ eru óvirkir þar til greiðsluform
hefur verið valið.
Í þeim tilfellum sem reikningur sem sjúklingur á að
greiða er 0. kr. þá er alltaf valið „Staðgreitt“ hvort
sem sjálfgefið greiðsluform er virkt eður ei og ekki
er hægt að greiða með posa, greiðslukortum né
skuldfæra slíka reikninga.
Ef upphæð sem sjúklingur á að greiða er hærri en
núll krónur, þá virkjast möguleikar á að greiða
með greiðslukortum eða skuldfæra.
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Bug

Bug

Bug

ZSAGA-12253 Posi: Það á ekki að vera hægt að hætta
við afgreiðslu þegar buið að fá
posagreiðslu
ZSAGA-12215 Ekki hægt að haka við "Visa" er
sjúklingar eru afgreiddir í
Afgreiðslukerfinu og ekki hægt að
skuldfæra
ZSAGA-12228 Ekki athuga posa tengingu þegar
afgreiðslugluggi er opnaðu

h4. Afgreiðsla

Afgreiðsla (gaSab)

Ef greiðsla hefur tekist í gegnum posa þá er ekki
hægt að hætta við að prenta út kvittun.
h4. Afgreiðsla

Afgreiðsla (gaSab)

Ef upphæð sem sjúklingur á að borga er 0 kr. þá
er einungis hægt að velja „staðgreitt“ möguleikan.
h4. Afgreiðsla

Afgreiðsla (gaSab)

Nú er hægt að virkja posa með því að fara í
Uppsetning -> Kvittanir/Stafasett og haka við
„Virkja posa á þessari tölvu“. 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!
Bug

Feature
Request

Afgreiðsla (gaSab)
ZSAGA-12762 Sjálfgefið greiðsluform á að vera "Greiða h4. Afgreiðsla
með posa" ef posinn er virkur
Sjálfgefið greiðsluform er Posi ef hann er merktur,
tengdur og sjúklingur þarf að greiða upphæð hærri
en 0 kr.
h4. Afgreiðsla
Afgreiðsla (gaSab)
ZSAGA-12241 Breyta American Express í Annað
Þar sem notkun „American Express“ greiðslukorta
hefur verið hætt á Íslandi, þá hefur merkingunni
verið breytt í „Önnur kort“ og á þá við þau kort sem
ekki eru listuð í afgreiðslueiningunni.

Bug

ZSAGA-12343 Villa við að greiða R reikning í 2018.3.11 h4. Afgreiðsla

Afgreiðsla (gaSab)

Þegar notandi velur að greiða afgreiðsluseðil
verður hann að velja greiðsluform svo hægt sé að
klára færsluna.
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Bug

ZSAGA-12248 Posi: Athugsemdir við posa virkni í
afgreiðslu.

h4. Greiðslu posi frá Valitor - Vörpun yfir í Sögu
Afgreiðsla (gaSab)
greiðslumöguleika
Eftirfrandi vörpun gildir fyrir greiðslur með posa frá
Valitor:
||Valitor||Saga||
|VISA Electron|Visa Electron|
|Maestro|Maestro|
|Landsbankakort|Visa Electron|
|VISA|Visa|
|VISA (foreign)|Visa|
|Mastercard|Mastercard|
|JCB|American Express|
|Diners|American Express|
|AMEX|American Express|
|Discover|American Express|
|Union Pay|American Express|

Feature
Request

ZSAGA-12015 Geyma kassanúmer afgreiðslu í
gagnagrunn

h4.Afgreiðsla - Kassanúmer
Afgreiðsla (gaSab)
Kassanúmer er nú geymt í gagnagrunni eftir nafni
tölvu, í stað Windows Registry. Stillingar fyrir
stafasett eru geymd á sama hátt og aðrar
prentarastillingar, í gagnagrunni eftir notanda og
tölvu. Ef engar stillingar finnast undir notanda í
gagnagrunni þá eru síðustu stillingar sem vistaðar
voru á ústöðinni sóttar, og þær vistaðar undir
notanda.
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Feature
Request

ZSAGA-11568 Samþætting Sögu við Posa

h4.Afgreiðsla
Afgreiðsla (gaSab)
Til að virkja kortalesara (posa) við afgreiðslukerfið
í Sögu, þá þarf að virkja stilligildi 2075 fyrir
viðkomandi deild.
Ef samband næst við kortalesara, þá breytist
greiðsluform valmöguleiki í staðgreitt og greiða
með posa.
Ef samband næst ekki við kortalesara, þá kemur
melding þess efnis og má reyna að ná sambandi
við kortalesarann með því að ýta á hnappinn „Ath.
tengingu við posa“. Ef tenging næst ekki þá
breytist greiðsluform í handvirkt eins og áður.

Bug

ZSAGA-13207 Bilaðar prentarastillingar - framhald

h4. Prentarastillingar - Registry

Afgreiðsla (gaSab),
Eyðublöð
Villa þar sem prentarastillingar voru ekki sóttar rétt (gaSheetModule)
úr Registry tölvunnar hefur verið lagfærð.
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Feature
Request

ZSAGA-8490

Fara yfir og samræma kvittanir - ein A4
og ein A5 kvittun - engar sérútgáfur

h4. Afgreiðsla - Kvittanir

Afgreiðsla (gaSab),
Skýrsla (CR skrá)

Árum saman hefur það verið vandamál að margir
voru með séraðlagaðar kvittanir fyrir sína tegund
kvittanahauss og jafnvel fleiri atriða á kvittuninni
sjálfri. M.a. gátum við ekki með góðu móti brugðist
við texta í fæti kvittunar í takti við breytingar á
greiðsluþátttöku SÍ. Þetta hefur lengi staðið til að
samræma og nú hefur það loksins gengið eftir.
Héðan í frá er einungis boðið upp á annaðhvort
A4 kvittun eða A5 kvittun og allar sérútgáfur
kvittana eru úr sögunni frá og með þessari
útgáfu. Við teljum okkur hafa náð að fara yfir
flestar þær kvittanir sem okkur grunaði að væru
eitthvað öðruvísi, en það gæti þó þurft að yfirfara
stillingar á hausum hjá einhverjum, m.t.t.
fyrirtækjamerkis, nafns, aðseturs o.s.frv., Vonandi
er það þó undantekning frekar en regla, en hafið
endilega samband við þjónustudeild
heilbrigðislausna ef þið viljið yfirfara eitthvað eða
taka í notkun A5 kvittun fyrir A4 eða öfugt.
h4. Breytingar á kvittunum
Sjá Sögustund fyrir nánari lýsingu á breytingum.

Bug

Bug

ZSAGA-12397 Uppgjör - Villa í útgáfu 2018.3 - kemur
núll í Samtals í kassa.

ZSAGA-12070 Biðlisti hagar sér einkennilega

h4. Afgreiðsla - uppgjör
Löguð var villa sem kom í útgáfu 2018. 3 þar
sem „Samtals í kassa“ var alltaf 0.
h4. Biðlisti - flökt á skrunstiku lagað

Afgreiðsla (gaSab),
Uppgjör

Biðlisti (gaWaitingList)

Skrunstika í biðlista færist ekki lengur eftir að
stöðu á meðferðaskráningu er breytt.
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Feature
Request

ZSAGA-9270

Meðferðabiðlisti - sjálfvirkt refresh.

h4. Biðlisti (gaWaitingList)
Til að meðferðabiðlisti uppfæri sig sjálfvirkt á
mínútu fresti, skal gera stilligildi (29) virkt fyrir
viðkomandi innskráningardeild.
h4. Vinnulisti - Rannsóknarniðurstöður

Biðlisti (gaWaitingList)

ZSAGA-12018 Ekki hægt að senda
rannsóknarniðurstöður til Veru úr Sögu System.NullReferenceException
Lagfæring á villu þar sem ekki var hægt að senda
rannsóknarniðurstöður í Veru
h4. Dagplan deildar
ZSAGA-12292 Dagplan deildar - Sýna legu og
dagdeildarsjúklinga saman
Dagplan deildar listar nú bæði út legu og
göngudeildasjúklinga.
h4. Dagplan deildar
ZSAGA-12291 Dagplan deildar - Tímabókanir á
göngudeildum
Í töflunni „Dagplan deildar“ er dálkur sem heitir
„Næsti komutími“ og sýnir hvenær sjúklingur á
bókaðan tíma næst frá deginum í dag. Ef
sjúklingurinn á bókaðan tíma þann daginn er það
sýnt sem dagsetning innan sviga. Næsti komutími
er næsta tímabókun í Sögu óháð deild.

Birting á
rannsóknarniðurstöðum,
Forsíða starfsmanns

Bug

ZSAGA-13376 Dagplan deildar - dálkurinn fyrir íhluti er
tómur

h4. Dagplan deildar

Dagplan deildar

Feature
Request

ZSAGA-11992 Dagplan - meiri ritvinnsla

Íhlutir sjást nú í dagplani deildar.
h4. Dagplan deildar

Dagplan deildar

Bug

Feature
Request

Feature
Request

Dagplan deildar

Dagplan deildar

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
* Skyggja textasvæði
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Feature
Request

Feature
Request

Feature
Request

Bug

Feature
Request

Feature
Request

ZSAGA-12430 Dagplan deildar - Möguleiki á að prenta
út alla sjúklinga á deild

ZSAGA-10844 Dagplan - Prenta bara út þá sem eru
merktir en ekki alla

h4. Dagplan deildar

Dagplan deildar

Nú er hægt að velja á milli þess að prenta út alla
einstaklinga á Dagplani deildar (merktir
einstaklingar prentast efst) eða að prenta einungis
út merkta einstaklinga.
h4. Dagplan deildar
Dagplan deildar

Nú er hægt að velja í dagplani deildar að prenta
einungins út merkta einstaklinga.
Dagplan deildar
ZSAGA-12290 Dagplan deildar - Raða stofunúmerum að h4. Dagplan deildar
vild
Til að hægt sé að raða dálkinum „Stofa“ handvirkt,
þarf að hægri smella á dálkaheitið „Stofa“ og velja
Engin röðun. Eftir það er hægt að raða listanum
handvirkt með því að draga röðina til innan listans.

Dagplan deildar
ZSAGA-13360 Leyfa innslátt í dagplan án þess að opna h4. Dagplan deildar
glugga o.fl.
* Texti er ekki sjálfvirkt valinn þegar
breytingaglugginn er virkjaður.
* Meðferðatakmarkanir eru í sér dálki.
* Hægt er að skrá beint í töfluna þar sem það er
leyft.
h4. Dagplan Deildar - nýr dálkur fyrir hægðir
Dagplan deildar
ZSAGA-12293 Dagplan deildar - Fá dálk fyrir hægðir
(lýsing og magn)
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.

ZSAGA-11989 Dagplan - íhlutadálkur - viðbót

Dálkur sýnir „Form og útlit“ og „Magn“, dæmi:
formaðar/eðlilegar ++
h4. Íhlutir (gaPatientItems)
Ef sjúklingur er listaður á dagplani deildar með
„Miðlægan bláæðalegg“, þá er tegund leggsins
bætt við nafnið.

Dagplan deildar
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Bug

ZSAGA-12173 Villa í Dagplani deildar - dálkar
skringilegir eftir uppfærslu

Feature
Request

ZSAGA-11769 Dagplan, bæta við Meðferðatakmörkun
frá Snjókorni

Feature
Request

ZSAGA-12085 Dýnamískt form fyrir líffæragjöf

Task

ZSAGA-12432 Gefa út form - Breyta Afstaða til
líffæragjafar þannig að
hjúkrunarfræðingar og læknar geti
staðfest

Feature
Request

ZSAGA-12819 Dýnamísk eyðublöð - sækja titil úr
S_SHEET_INFO

h4.Dagplan deildar - Umbrot texta
Dagplan deildar
Texti í reitum dagplans flæðir nú í nýja línu ef
hann er of langur fyrir reit.
h4.Dagplan deildar
Dagplan deildar
Aðvaranir og áhættumat birtist nú í forskoðun
prentunar og prentast út .
h4. Nýtt eyðublað nr. 5400 - Afstaða til
Dýnamísk skráningarform
líffæragjafar
Eyðublaðið leyfir skráningu á afstöðu einstaklings
til líffæragjafar, hvort einstaklingurinn heimili
líffæragjöf ásamt undanskildum líffærum. Þegar
blaðið er staðfest er það sent sjálfkrafa til
Embættis landlæknis.
h4. Eyðublað nr. 5400 Afstaða til líffæragjafar staðfesting
Hjúkrunarfræðingar og læknar geta nú verið
undirritaður aðili eyðublaðsins, en áður gátu
einungis læknar verið undirritaðir.
h4. Dýnamísk form
Ef titli/heiti eyðublaðs er breytt í kerfisumsjón þá
uppfærist fyrirsögnin þegar blaðið er birt sem
dýnamískt skráningarform í Eyðublaðaeiningunni.
Titill eyðublaðsins hefur forgang, en ef hann er
auður þá er heiti/nafn eyðublaðsins notað. Athugið
að eftir að titli eyðublaðs er breytt í Stillingum þá
þarf notandi að endurræsa Sögu til að
breytingarnar komi fram í Eyðublaðaeiningunni.

Feature
Request

ZSAGA-12416 Breyta Afstaða til líffæragjafar þannig að h4. Eyðublað nr. 5400 Afstaða til líffæragjafar hjúkrunarfræðingar og læknar geti
staðfesting
staðfest
Hjúkrunarfræðingar og læknar geta nú verið
undirritaður aðili eyðublaðsins, en áður gátu
einungis læknar verið undirritaðir.

Dýnamísk skráningarform

Dýnamísk
skráningarform, Eyðublöð
(gaSheetModule)

Dýnamísk
skráningarform, Eyðublöð
(gaSheetModule)
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Bug

Feature
Request

ZSAGA-12401 Ætti að vera hægt að fela leit í
forgangskóðum

h4. Dýnamísk form - kóðaleit

Nú er hægt að stilla dýnamísk form sem birta
kóðaleitargluggann þannig að leit í
forgangskóðum sé falin. Sú virkni er þó ekki
aðgengileg í dýnamískum formum sem keyra í
eldri útgáfu af Sögu en 2019.1.3.
ZSAGA-12386 Senda skilaboð m/viðhengi til HeilsuVeru h4. Rafræn skjöl í HeilsuVeru
Nú er hægt að senda skilaboð og skjöl til
einstaklinga í gegnum HeilsuVeru. Í
Eyðublaðaeiningunni er stofnað blað sem heitir
„Rafræn skjöl í HeilsuVeru“. Þar er hægt að skrifa
skilaboð og bæta við einu eða fleiri af viðhengjum
einstaklingsins og þegar blaðið er staðfest þá
sendast skilaboðin ásamt viðhengjum til
HeilsuVeru.

Dýnamísk
skráningarform,
Saga.NET

Dýnamísk
skráningarform, Vera
(Samskiptaborð)

*Athugið* að þar sem HeilsuVera sendir
einstaklingi SMS skilaboð til að láta vita af
skjölunum þá er nauðsynlegt að búið sé að skrá
farsímanúmer í Persónuupplýsingar einstaklings.
Feature
Request

ZSAGA-12536 Betri villuboð þegar lyfjaávísun uppfyllir
ekki XSD skrá

h4. Betri villutexti þegar lyfjaávísun uppfyllir ekki
xsd

Eyðublöð
(gaSheetModule)

Þegar lyfjaávísun uppfyllir ekki xsd birtist nú
notanda textinn:

Bug

ZSAGA-13312 Villa í Umsögn um rannsókn #411 og
Læknabréfi #186

_Villa: Lyfjaávísanagátt gat ekki unnið úr
lyfjaávísun. Hafið samband við kerfisstjóra_
h4. Eyðublað - Umsögn um rannsókn #411

Eyðublöð
(gaSheetModule)

Löguð var villa sem kom þegar smellt var á
viðtakendahnappinn.
h4. Eyðublað - Læknabréf - #186
Löguð var villa sem kom þegar valinn var
einstaklingur í kaflann „Afrit“.
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Feature
Request

Bug

Bug

Bug

Bug

ZSAGA-12304 Eyðublöð - Tilvísun - Setja "Rafræn
samþykkt" á útprentun

h4. Eyðublöð - Tilvísun: (Rafræn samþykkt)

Eyðublöð
(gaSheetModule)

Þegar tilvísanir eru undirritaðar og samþykktar
rafrænt, þá kemur „(Rafræn samþykkt)“ á
undirskriftarlínu í útprentun.
Eyðublöð
ZSAGA-11816 Misvísandi villumelding ef flýtihnappar til h4. Eyðublöð
að bæta eyðublaði eru notaðir án þess
(gaSheetModule)
að hafa verið stilltir áður
Misvísandi villuskilaboð tekin út um að óleyfilegt
sé að búa til tiltekið eyðublað þegar reynt er að
nota flýtilykil sem ekki er búið að skrá á eyðublað.
Í stað þess gerist einfaldlega ekkert - sambærilegt
og gerist ef reynt er að nota flýtilykil sem ekki er til
í Sögu (Ctrl+6 t.d.).
ZSAGA-10917 Skerst af villutexta á lyfseðli ef starfsleyfi h4. Lengri villutexti lyfseðla og lyfjaávísana
læknis er ekki virkt
Nú birtist villutexti lyfseðla og lyfjaávísana í
tveimur línum í haus eyðublaða. Auk þess fer
hann ekki yfir titil blaðsins og ekki skerast af hálf
orð þegar hann er langur.
h4. Marktækari texti í reit fyrir endingartíma
ZSAGA-11658 Endingartími reiknaður í lyfjaávísunum
þegar það á ekki við
lyfjaávísunar

ZSAGA-11720 Villuboð hafa breyst - tengt því að
notandi þurfi að vera með læknanúmer

Eyðublöð
(gaSheetModule)

Eyðublöð
(gaSheetModule)

Nú stendur í reitnum „_Endingartími
óútreiknanlegur“_ fyrir lyf þar sem ekki er eðlilegt
að áætla mætti endingartíma út frá ávísuðu magni
og notkunarleiðbeiningum s.s. augndropar eða
krem.
h4. Ný villuskilaboð ef undirritaður starfsmaður er Eyðublöð
ekki með læknanúmer.
(gaSheetModule)
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)
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Feature
Request

ZSAGA-11659 Eyðublöð - Geyma prentarastillingar í
profile notenda í Sögu

h4. Prentarastillingar í Sögu
Eyðublöð
Prentarastillingar eru nú geymdar í gagnagrunni, í (gaSheetModule)
stað Registry tölvunnar sem keyrir Sögu. Þær eru
geymdar eftir notanda í Sögu og nafni tölvu. Ef
notandi hefur engar prentarastillingar skráðar þá
er sjálfkrafa náð í síðustu stillingar sem vistaðar
voru á viðkomandi tölvu.

Bug

ZSAGA-11678 Ekki rétt skilaboð í lyfjaávísun - notandi
skráir lýsingu í lyfjaendurnýjun

h4. Skilaboð til notanda varðandi endingu
lyfjaávísunar

Eyðublöð
(gaSheetModule),
Lyfjakort (gaMedCard)

Notanda birtast skilaboðin „Endingartími ekki
útreiknanlegur“ ef búið er að eiga við
notkunarleiðbeiningar lyfjaávísunar og ekki þykir
ástæða til að styðjast við reiknaðan endingartíma.
Feature
Request

Epic

ZSAGA-11723 Búa til leið til að opna fjarlækningar utan h4. Fjarlækningar
Sögu
Nú opnast fjarlækningargluggi fyrir Agnes tæki í
ytri vafra. Ekki aukaglugga í Sögu.
Hægt er að virkja nýtt stilligildi nr. 21 til að nota
gömlu leið.
ZSAGA-11097 ListaVerk - Ritstjórnartól fyrir kóðaða lista h3. Flýtilistar WPF - Ný eining í Sögu
í Sögu
Nýja einingu í sögu er að finna í umsjón (eftir að
hún hefur verið sett á deild)

Fjarlækningar (Tenging)

Flýtilista- og ferlaumsjón
(gaCodedListAdmin)

Þar geta kerfisstjórar unnið með flýtilista í sögu.
Sjá nánari lýsingu í handbók.

11 of 33

Bug

ZSAGA-13214 Villa við að eyða út lista í Flýtilistatóli

h3. Villa löguð í flýtilistatóli

Flýtilista- og ferlaumsjón
(gaCodedListAdmin)

Villa þar sem vitlausar upplýsingar birtust eftir að
breytingar á lista voru vistaðar hefur verið löguð.
Nú ættu notendur ekki að lenda í því að eitthvað
skrýtið birtist við vistun.
Auk þess voru settir inn viðvörunargluggar þegar
reynt er að bæta við atriðum á lista sem hefur fleiri
en eina sambærilega greiningu. Notanda er tjáð
það að atriði birtist á fleiri greiningum.
Feature
Request

ZSAGA-12329 Uppsóp á Listaverk eftir demó

h4. Flýtilistar WPF - Ný eining í Sögu

Flýtilista- og ferlaumsjón
(gaCodedListAdmin)

Flýtilistar WPF er ný eining í Sögu og er hún
staðsett í Umsjón (eftir að kerfisstjóri hefur sett
hana á Hlutverk).
Flýtilistar eru ýmist ferli eða safn atriða og eru
sumir þeirra notendastýrðir. Í þessari einingu geta
kerfisstjórar breytt og aðlagað notendastýrðum
flýtilistum í Sögu fyrir sína stofnun.
Bug

ZSAGA-12105 Eftir uppfærsluna - Forsíða sjúklings
heldur ekki inni stillingum sínum

h4. Forsíða sjúklings - staða kafla, opnir/lokaðir,
vistast ekki

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover)

Villan var löguð og nú haldast kaflar opnir/lokaðir
milli þess sem Saga er opnuð og henni lokað.
Feature
Request

h4. Uppfærður sviftexti (tooltip) í Óútleystum og
ZSAGA-11076 Sem notandi sé ég í tooltip upplýsingar
um fjölda afgreids magns + tímasetning á Afgreiddum lyfjum í forsíðu sjúklings.
afgreiðslu
Nú birtast allar afgreiðslur á lyfjaávísun neðst í
sviftexta í þessum tveimur töflum. Auk þess sést
ef um heildarmagnslyfjaávísun er að ræða í stað
einnota eða fjölnota lyfseðils.

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover)
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Bug

ZSAGA-11899 Í viðvörunarglugga fyrir afturköllun
stendur alltaf lyfseðil/lyfseðlagátt.

h4.Forsíða sjúklings - Lyfjagrunnur: Óútleyst lyf - Forsíða sjúklings
textabreyting við afturköllun lyfja
(gaPatientCover)
Texta breytt: Nú stendur „lyfjaávísun“ og
„lyfjaávísunagátt“ í stað „lyfseðill“ og „lyfseðlagátt“
þegar verið er að afturkalla lyfjaávísanir.
T.d. breytist
„Vinsamlegast tilgreinið ástæðu þess að afturkalla
lyfseðil frá Lyfseðlagátt fyrir lyf:“
í
„Vinsamlegast tilgreinið ástæðu þess að afturkalla
lyfjaávísun frá Lyfjaávísanagátt fyrir lyf:“

Bug

Bug

Bug

ZSAGA-12590 Forsíða sjúklings - Hnappur Opna
útskriftaráætlun skilar object reference
villu ef engin er skráð

h4.Forsíða sjúklings - Útskriftaráætlun

ZSAGA-11712 Samræma skilaboðin við endurnýjun á
fjölnota lyfseðli yfir í
heildarmagnslyfjaávísun

h4. Skilaboð við endurnýjun á fjölnota lyfseðli

ZSAGA-11696 Ef lyfi er skipt út fyrir samheitalyf í
lyfjaendurnýjunarglugga þá birtist heiti
lyfs í lágstöfum í stað HÁSTAFA í
tilkynningargluggum

h4. Heiti lyfja í hástöfum í viðvörunum og
tilkynningum

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover)

Villa sem upp kom þegar reynt var að opna
útskriftaráætlun hjá einstaklingi sem hefur enga
skráða útskriftaráætlun hefur verið lagfærð.

Þegar notandi endurnýjar fjölnota lyfseðil þ.a.
hann breytist í heildarmangslyfjaávísun birtast
honum sambærileg skilaboð sama hvar hann er
þegar hann gerir það. T.d.
„Fjölnota lyfseðli með 8 pkn. í 4 afgr. var breytt í
heildarmagnslyfjaávísun með 32 pkn.“

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover), Forsíða
sjúklings (Lyfseðlaskrá),
Forsíða Starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun),
Lyfjakort (gaMedCard),
Lyfjakort (WPF),
Vefþjónustur (external),
Vera (Samskiptaborð)

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover), Forsíða
sjúklings (Lyfseðlaskrá),
Nú birtast heiti lyfja í hástöfum þegar skipt er í
Forsíða Starfsmanns
samheitalyf í lyfjaendurnýjun. Áður birtist nýja lyfið (Lyfjaendurnýjun),
í lágstöfum í tilkynningum og viðvörunum í
Lyfjakort (WPF), Vera
framhaldinu.
(Samskiptaborð)
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Feature
Request

ZSAGA-11853 Lyfjakort wpf - bæta við ATC kóða í
tooltip

h4. ATC kóði í sviftexta (tooltip)
Nú birtist ATC kóði í sviftexta við hlið heiti lyfs í
Lyfjakorti (WPF) og í lyfjakorti í Forsíðu sjúklings.

Bug

Bug

Bug

ZSAGA-11926 Notandi sem er
læknaritari/hjúkrunarfræðingur - getur
afturkallað og lokið lyfjaávísun

ZSAGA-11924 Vantar heiti lyfs í tilkynningaglugga ef
endingartími er meira en 12 mánaða
skammtur

ZSAGA-11932 Ekki birta glugga eða umorða texta í
glugga ef endingartími er meiri en 12
mánuðir ef notandi er
læknaritari/hjúkrunarfræðingur

h4. Nýja aðgerðin Ljúka og afturkalla er bara hjá
læknum

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover),
Lyfjakort (WPF)

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover),
Lyfjakort (WPF)

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.
h4. Viðvörun þegar reynt er að endurnýja lyf þar
Forsíða sjúklings
sem áætlaður endingartími er yfir ár
(gaPatientCover),
Lyfjakort (WPF)
Notanda birtist viðvörunargluggi þar sem stendur
t.d.
Áætlaður endingartími eftirfarandi lyfja er meiri en
ár:
Lyf1 endist í 400 daga.
Lyf2 endist í 401 dag.
Viltu örugglega ávísa meira en árs skammti?
Ef notandi breytir leiðbeiningum í lyfjaendurnýjun
fyrir stakt lyf birtist einnig viðvörun þegar hann
staðfestir breytinguna.
h4. Viðvörunargluggi vegna endingartíma birtist
ekki fyrir læknaritara/hjúkrunarfræðinga

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover),
Lyfjakort (WPF)

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
þegar læknir samþykkir/sendir og auk þess er ekki
verið að eiga við notkunarleiðbeiningar.
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Bug

ZSAGA-12493 Villa - Að breyta lyfi við lyfjaendurnýjun

h4. Skrunstika ef upplýsingar í lyfjaendurnýjun
taka mikið pláss
Þegar breytt er um lyf í lyfjaendurnýjun úr
venjulegu lyfi yfir í undanþágulyf bætast við
nokkur svæði sem þarf að fylla út.

Forsíða sjúklings
(Lyfseðlaskrá), Forsíða
Starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun)

Ef þau taka of mikið pláss kemur nú skrunstika til
að hægt sé að fylla allt út og staðfesta.

Feature
Request

h4. Nýr dálkur í yfirlitssíðu fyrir
ZSAGA-11374 Lyfjaendurnýjun - Sem beiðandi
lyfjaendurnýjunar get ég séð athugasemd lyfjaendurnýjunarbeiðnir
læknis án þess að sækja um aukinn
aðgang að sjúkraskrá
Í „Hafnað“ flipa í yfirlitssíðu læknaritara fyrir
lyfjaendurnýjunarbeiðnir (Forsíða starfsmanns Beiðnir Lyfjae.) er nú búið að bæta við dálki fyrir
athugasemd. Þar er nú sýnileg sú athugasemd
sem læknir skrifaði með höfnun.

Feature
Request

h4. Samheitalyf í reit yfir lyf sem síðast var ávísað Forsíða Starfsmanns
ZSAGA-11371 Lyfjaendurnýjun - Sem notandi get ég
séð samheitalyf í "síðast ávísað á stofun" á stofnun.
(Lyfjaendurnýjun)

Bug

ZSAGA-11403 Ekkert loggað þegar notandi skoðar
textasýn fyrir eyðublöð í vinnulistanum

Forsíða Starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun)

Í lyfjaendurnýjun í Forsíðu starfsmanns birtast nú
líka samheitalyf þar sem talið er upp því sem
síðast hefur verið ávísað. Áður voru þar birt
síðustu 5 ávísanir m.v. norrænt vörunúmer, nú er
það gert m.v. ATC kóða. Þannig er líka leitað eftir
samheitalyfjum til að sýna þau lyf sem síðast var
ávísað.
h4. Forsíða starfsmanns (Vinnulisti)
Forsíða starfsmanns
(Vinnulisti)
Þegar starfsmaður opnar eyðublöð frá vinnulista,
þá er sú færsla skráð í Audit log.
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Bug

ZSAGA-11740 Taka blöð af bannlista þar sem ábending h4. Staðfesting eyðublaða í gegnum Vinnulista og Forsíða starfsmanns
á að koma ef viðtakanda vantar
Textasýn.
(Vinnulisti)
Eftirfarandi eyðublöð er nú hægt að staðfesta í
gegnum Vinnulista í Forsíðu starfsmanns og Nýja
textasýn:
3 (er) Slysadeildarbréf - Slysadeild,12 (or)
Læknabréf, 64 Almennt læknabréf, 75 (er) Bréf og
greinargerðir, 78 Hjúkrunarbréf, 112 Bréf og
greinargerðir, 164 (or) Álit sérfræðings -svarblað,
177 (or) Beiðni um eyðni- og lifrarbólgupróf, 186
Læknabréf, 196 Tilvísun, 222 Niðurstöður
rannsókna I, 230 Beiðni um speglun
(Endoskopíubeiðni), 293 (lv) Myndgreining, 294
(lv) Rannsóknarb., 297 (er) Slysadeildarbréf enskt, 300 (pt) Læknabréf -BUGL, 311
Blindir/sjónskertir-tilvísun, 312 Beiðni um
sjúkraflutn. innan LSH, 361 Niðurstöður
rannsókna II (textasvar), 362 Innlagnarbeiðni Sóltún, 374 (HTÍ) Læknabréf, 382 Niðurstöður
rannsókna II (Orkuhúsið), 398 ( x ) Hjúkrunarbréf,
406 Beiðni um EKG, Holter, EEG, 408 Læknabréf
v/ sykursýki, 528 Niðurstöður rannsókna (Röntgen
Domus)
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Bug

ZSAGA-11738 Taka blöð af bannlista sem .NET kann að h4. Staðfesting eyðublaða úr Textasýn og
staðfesta
Vinnulista
Eftirfarandi eyðublöð er nú hægt að staðfesta úr
nýrri Textasýn og í Vinnulista á Forsíðu
starfsmanns:

Forsíða starfsmanns
(Vinnulisti)

4 Heilsuvandablað
50 NOMESKO - Slysaskráning
182 Hjúkrunarferli
322 Meðferðarseðill, göngudeild
400 TR-V grunnvottorð læknis vegna krabbameins
405 Tilkynning um aukaverkun vegna lyfs
409 Endurlífgunarskýrsla
413 TR-V grunnvottorð læknis vegna nýrnabilunar
418 Bráðamóttökuskrá
534 TR-V grunnvottorð til umsóknar um
hjálpartæki

Bug

ZSAGA-7887

Ekki hægt að prenta úr skilaboðum í
forsíðu starfsmanns

h4.Forsíða starfsmanns - útprentun skilaboða
Forsíða starfsmanns,
Nú er hægt að prenta út skilaboð í Forsíðu
Forsíða starfsmanns
starfsmanns með CTRL+P eða með því að hægri (Skilaboð)
smella á póst og velja „Prenta“. Ef mörg skilaboð
eru valin þá prentast þau öll út.

17 of 33

Feature
Request

Gagnasýn
ZSAGA-11554 Gagnasýn - Möguleiki að sjá samanburð h4. Starfsmaður - Gagnasýn - Sýklalyf
á ávísun sýklalyfja fyrir lækni á milli ára,
borið saman við heilsugæslustöð og allar Hér er hægt að sjá sýklalyfjaávísanir núverandi
stöðvar í gagnagrunni (meðaltal)
notanda samanborið við heilsugæslustöð og allar
stöðvar í grunni (meðaltal).
Sýn sem notandi hefur skiptist upp í eftirfarandi
# Hlutfall lyfjaflokks af heildarsýklalyfjaávísunum
# Hlutfall lyfjaflokks af öllum samskiptum
# Hlutfall sýklalyfjaávísana á móti öllum
samskiptum
# Raunfjölda lyfjaávísana í lyfjaflokki
# Heildarfjölda allra samanlagðra lyfjaflokka
Bæði 1 og 2 sýna samanburð milli ára ef fleiri en
eitt ár er valið

Feature
Request

ZSAGA-11490 Það á að vera hægt að velja starfsmann
úr hvaða teymi sem er í Skipuleggja
tímabókanir glugganum

h4. Heimahjúkrunarumsjón - Velja starfsfólk
tímabókunar

Heimahjúkrun

Nú er hægt að velja hvaða
heimahjúkrunarstarfsfólk sem er þegar verið er að
skrá eða færa tímabókun. Ef hakað er við sýna allt
starfsfólk í skráningargluggum er hægt að velja
hvaða heimahjúkrunarstarfsfólk sem er. Athuga
þarf að ef einhver er í fleiri en einu
heimahjúkrunarteymi kemur ein færsla fyrir hvert
teymi. Það þarf því að passa að velja rétta færslu
til að bókunin tengist réttu teymi.
!image-2019-01-18-13-54-58-688.png|thumbnail!
Þetta á við um gluggana Skrá staka tímabókun og
Færa tímabókanir í Dagskrá starfsfólks og
Skipuleggja tímabókanir í Yfirlit tímabókana.
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Feature
Request

ZSAGA-12352 Greina og útfæra hvernig hægt er að
tengja vitjun við deild og
heimahjúkrunarteymi

Bug

ZSAGA-13175 Ekki hægt að skrá stóran staf í lykilorð
eftir uppfærslu

Feature
Request

ZSAGA-11419 ICF: Keyra inn stoðgögn fyrir nýtt
kóðunarkerfi ICF

h4. Meðferð - Skrá vitjun í heimahjúkrun

Heimahjúkrun,
Meðferðarskráning
(gaTreatment)

Nú vistast með vitjun á hvaða deild einstaklingur,
sem farið var í vitjun til, var innritaður á þeim tíma
sem farið var í vitjun og hvaða
heimahjúkrunarteymi hann tilheyrði þegar farið var
í vitjun.
h4. Kerfisumsjón - Lykilorð
Kerfisumsjón
(gaAdministrator)
Villa þar sem ekki var hægt að skrá hástafi í
lykilorðum í einingunni Kerfisumsjón hefur verið
lagfærð.
h4. Meðferðarskráning - kóðaleit, nýtt
Kóðaleit,
kóðunarkerfi: ICF (Alþjóðlega flokkunarkerfið um Meðferðarskráning
færni, fötlun og heilsu)
(gaTreatment)
ICF-flokkunarkerfið er nú aðgengilegt í Sögu í
meðferðarskráningareiningu. Það er því hægt að
velja greiningar úr því kóðunarkerfi auk
hjúkrunargreininga og tengja meðferðir og
verkþætti við hana eins og gert er út frá
hjúkrunargreiningum.
Til þess að opna á þennan skráningarkost þarf að
virkja stilligildi 195. Þá verða kóðarnir aðgengilegir
í kóðaleitinni sem aðgengileg er úr
ferlaskráningarglugga með því að smella á
hnappinn með kíkistákninu fyrir neðan
greiningalistann og er þá hægt að leita í kóðaleit
eða fara í trjáflipa og velja þar viðeigandi
greiningu.

Feature
Request

ZSAGA-11990 HvarEr vefforritið lagfæra nafn

h4. HvarEr

Leguuppfletting

Titill og nafn fyrir HvarEr hefur verið breytt úr
„Saga 3.1“ í .„HvarEr“
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Bug

ZSAGA-12080 Lyfjatöku er lokið þrátt fyrir að valið sé að h4. Hætta við hættir við bæði það að ljúka
hætta við þegar beðið er um rök
lyfjatöku og afturkalla.

Lyfjakort (WPF)

Ef valið er að hætta við þegar beðið er um
rökstuðning fyrir afturköllun lyfs í aðgerð til að
ljúka lyfjatöku og afturkalla er einnig hætt við að
ljúka lyfjatöku.
Ef ekki finnst númer á ávísun sem reyna á að
afturkalla er aðgerðin til að ljúka og afturkalla í
lyfjakorti gerð grá, svo ekki sé hægt að velja hana.
Feature
Request

Feature
Request

ZSAGA-11655 Viðvörun til notanda þegar afturköllun
klikkar í aðgerð "afturkalla og ljúka
lyfjatöku"

ZSAGA-12109 Færa viðvörun vegna endingartíma í
lyfjaendurnýjun

h4. Viðvörun til notanda þegar afturköllun fæst
ekki staðfest

Lyfjakort (WPF)

Í nýrri aðgerð „Ljúka lyfjatöku og afturkalla“ birtist
notanda nú viðvörunargluggi ef ekki fæst staðfest
að afturköllun hafi heppnast.
h4. Viðvörun vegna endingartíma í lyfjaendurnýjun Lyfjakort (WPF)
Nú birtist viðvörun svipað og gert er með ofnæmi,
ef áætlaður endingartími er meiri en ár. Enda má
skv. reglugerð ekki ávísa svo miklu.

Bug

ZSAGA-11092 Saga - Aðgangsstýringar í
Meðferðaeiningu

h4. Hjúkrunargreiningar - aðgangsstýringar

Meðferðarskráning
(gaTreatment)

Farið var yfir aðgangsstýringar fyrir
hjúkrunargreiningar í Meðferðarskráningu, Forsíðu
sjúklings, Nýrri textasýn, og Vefþjónustum Sögu.
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Bug

ZSAGA-7968

Bug

ZSAGA-12814 Nullpointer villa á HSU GetAccessInfoFromCache

Bug

Feature
Request

Rugl dagsetning á
h4. Meðferð - framvindunótur
Meðferðarskráning
PC_NURSING_DIAGNOSIS_ACTIONS.
(gaTreatment)
DATE_TIME
Ekki er hægt að skrá dagsetningu fyrir
framvindunótur lengra aftur í tímann en stilligildi
1102 segir til um. Takmörkun á dagsetningu á við
um eftirfarandi
* Meðferð (Hjúkrunarferli - Ferli) - Framvinda og
verkþættir
* Meðferð (Heimahjúkrun) - Skrá / breyta vitjun
* Forsíða sjúklings (Hjúkrunaryfirlit) - Skrá
framvindu

ZSAGA-12603 Ekki hægt að sækja framvindunótur fyrir
alla einstaklinga á FSA

ZSAGA-11721 Vil svo gjarnan geta raðað sniðmátum
eftir fleiru en nr.

h4. Meðferð - Hjúkrunargreiningar
Villa sem kom upp í Hjúkrunargreiningum þegar
skráð var í einingunni eða smellt á uppfæra var
löguð.
h4.Meðferð - Framvindunótur
Villa sem upp kom þegar sóttar voru
framvindunótur allra sjúklinga á deild hefur verið
lagfærð.
h4.Mínar stillingar - Röðun sniðmáta

Meðferðarskráning
(gaTreatment)

Meðferðarskráning
(gaTreatment)

Mínar stillingar
(gaUserConfigurator)

Í einingunni „Mínar stillingar“ er nú hægt að flokka
og sía lista af sniðmátum út frá dálkahausum.
Bug

Bug

Feature
Request

ZSAGA-12782 Villa í samtengingum

ZSAGA-13171 Þarf að vera hægt að opna skoðun frá
annarri stofnun

ZSAGA-12026 Mæðraskrá, belgjaskil, bæta við í
barnatáknið hjá fjölburum

h4. Mæðraskrá - fæðing

Mæðraskrá (fæðing)

Villa lagfærð, ómskoðanir, rit ctg, fara ekki á milli
stofnana
h4. Hægt að opna skoðanir frá annari stofnun
Mæðraskrá (meðganga)
Hægt er að opna skoðanir frá annarri stofnun í
lesham.
h4. Mæðraskrá - belgjaskil hjá fjölburum
Í tákninu fyrir fjölda barna við meðgöngustikuna
birtast belgjaskil hjá fjölburum.

Mæðraskrá (meðganga)
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Feature
Request

ZSAGA-12407 Lesa inn blóðflokk konu þegar meðganga h4. Mæðraskrá - Blóðflokkur uppfærist frá
verður til
Blóðbanka
Þegar einstæklingur er opnaður í mæðravernd er
sóttur blóðflokkur til blóðbankanns og hann
uppfærður í sjúklingastikunni

Mæðraskrá (meðganga)

Bug

ZSAGA-12163 Mæðraskrá, skoðun, skrá mælingar
uppfærist ekki

h4. Mæðraskrá - blóðþrýsingsmælingar í
legvaxtarriti

Mæðraskrá (meðganga)

ZSAGA-11594 Mæðraskrá, samskipti, upplýsingar um
móður, búa til eyðublað

Búið er að laga villu sem orsakaði það að ekki
voru alltaf sýnd rétt gildi við
blóðþrýstingsmælingar í legvaxtarriti.
h4. Mæðraskrá - Búið að bæta við eyðublaði fyrir
meðgöngu

Feature
Request

Mæðraskrá (meðganga)

Nú er búið að bæta við eyðublaði fyrir meðgöngu
nr. 707, svo hægt sé að hengja greiningar á
meðgöngu

Bug

Bug

ZSAGA-12672 Mæðraskrá, blóðflokkur, opna aftur fyrir
handvirka skráningu

ZSAGA-13080 Mæðravernd - Blóðflokkur nullast út ef
vefþjónusta fyrir rannsóknarniðurstöður
failar

Stilligildi fyrir samskipti eru
* GroupId = 810
* Staðsetning, setupInt = 8100
* Deild, setupInt = 8101
* Þjónustuflokkur, setupInt = 8102
* Aðkoma, setupInt = 8103
* Fylgd, setupInt = 8104
* Samskiptaform, setupInt = 8105
h4. Mæðraskrá - Skráning á blóðflokki

Mæðraskrá (meðganga)

Komið er nýtt stilligildi nr. 8106 sem býður upp á
að breyta blóðflokki í upplýsingum um móður í
mæðravernd.
h4. Mæðravernd - Innlestur á blóðflokk

Mæðraskrá (meðganga)

Löguð hefur verið villa sem olli því að blóðflokkur
konu eyddist út ef vefþjónstan sem sækir
miðlægar rannsóknarniðurstöður virkar ekki.
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Bug

ZSAGA-11377 Mælingar - geðkvarði - Lagfæra línurit

Bug

„Series 2“ sést ekki lengur í Legend fyrir graf
ZSAGA-11995 Core skalinn - Lágmarksgildi eru ekki rétt h4. Mælingar - Geðkvarðar

h4. Mælingar - Geðkvarðar - Línurit

Mælingar
(gaMeasurements)
Mælingar
(gaMeasurements)

Lágmarksgildi sett sem 0 fyrir öll Core mæligildi
Feature
Request

Feature
Request

Bug

Bug

ZSAGA-10846 Breyta "Mat á áhættu fyrir vannæringu" - h4. Mælingar - Mat á áhættu á vannæringu
(Radio buttons og skilyrðing)
Öllum gátreitum hefur verið breytt í „Já“ / „Nei“
hnappa. Einnig er matsniðurstaðan ekki birt nema
reitir um líkamsþyngd og hæð, ósjálfrátt
þyngdartap og sjúkdóma séu útfylltir.
h4. Mælingar
ZSAGA-11770 Lífmörk og mælingar - birta 10 síðustu
færslur í stað tímabils
Ef stilligildi 1038 er sett á deild með gildi frá 0-100
þá er sjálfgefið það gildi sem sett er í stilligildið
þegar mælingar eru opnaðar. Gildið hleypur á
tugum, frá 0-100, þannig að ef sett er t.d. 32, þá
sýnir fellivallistinn 30 fyrir valinn sjúkling þegar
smellt er á Lífsmörk og stigun (NEWS).

Mælingar
(gaMeasurements)

ZSAGA-12398 Ógreiddir reikningar - Excel skjal

Ógreiddir reikningar

h4. Ógreiddir reikningar - ný eining

Mælingar
(gaMeasurements)

Löguð var villa þar sem greiddir gjaldaliðir komu
stundum í excel skjali.
h4. Ónæmisaðgerðir - höfnun

Ónæmisaðgerðir (WPF)
ZSAGA-12476 Vantar kóða í citrix grunninn fyrir
myndband í einingunni Ónæmisaðgerðir
(WPF)
Textar í vallista fyrir höfnunarkóða úr ICD-10 sem
virðast hafa dottið út í skráningarglugga þegar
bólusetningu er hafnað hafa verið settir inn aftur.
Eldri skráningar ættu þó að hafa vistast svo
eðlilega sem unnt var undir þessum
kringumstæðum þar sem fyrsta atriði í lista var
„Ónæming gerð af ótilgreindum ástæðum [Z28.9]“
en ekki einhver af sértækari kóðunum (s.s. vegna
trúarlegra eða annarra ástæðna).

23 of 33

Feature
Request

ZSAGA-8090

Bug

ZSAGA-12197 Skráning látins í persónuupplýs. skilar
sér ekki á sjúklingastikuna

Bug

ZSAGA-11996 Sjálfvirkni í rafrænum móttökum ekki
alltaf að virka á LSH

Sýna tryggingalega stöðu í
Persónuupplýsingum

h4.Persónuupplýsingar
Í stað upplýsinga um „Afsláttakort“ er
„Greiðsluþak“ sjúkratrygginga sýnt þegar smellt er
á hnappinn „Tryggingaleg staða“.
h4.Skráning á andláti
Villa við skráningu á andláti einstaklinga hefur
verið lagfærð. Ef einstaklingur var merktur sem Í
samlagi, Ekki í samlagi, Afskráður eða Fluttur til
útlanda í skráningarflipa og í kjölfarið merktur
látinn hjá Þjóðskrá þá var einstaklingurinn ekki
réttilega skráður látinn.
h4. Eyðublað - Tilvísun nr. 196
h5. Kaflinn viðtakandi / sendandi - nafn ritvarið ef
læknir valinn

Persónuupplýsingar

Persónuupplýsingar

Rafræn eyðublöð (.NET
virkni)

Reitur fyrir nafn viðtakanda / sendanda er ritvarinn
ef búið er að velja viðtakanda úr Læknaskrá. Til
að breyta þarf þá annaðhvort að velja nýjan
viðtakanda / sendanda úr Læknaskrá eða hreinsa
kaflann (Læknaskrá opnuð og smellt á „Hreinsa“
hnappinn) en þá opnast reiturinn fyrir nafn fyrir
innslátt. Þetta var nauðsynlegt í ljósi þess að
læknanúmer sem vistast með blaðinu eftir að búið
er að velja nafn með þessum hætti er notað til að
koma tilvísun rafrænt til skila á réttan notanda í
Sögu. Til að öllum sé ljóst að læknanúmerið sé
hluti af viðtakanda- / sendandakaflanum hefur það
jafnframt verið gert sýnilegt.
h5. Rafræn sending - hegðun
Ef valreitur fyrir viðtakanda er stilltur á lækni, en
enginn viðtakandi var valinn úr læknaskrá þá er
athugað hvort sjálfgefinn móttakandi sé stilltur
(stilligildi nr. 1214). Ef svo er þá er eyðublaðið
sent á þann notanda, annars er eyðublaðið sent á
deildina sem valin var án viðtakanda.
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Bug

Bug

Bug

Bug

ZSAGA-13024 Rafræn eyðublöð - uppfærast ekki
sjálfkrafa eftir að nýr viðtakandi hefur
verið valinn
ZSAGA-11195 "Efni bréfs" í Bréfi til sjúklings #366 sést
ekki í Rafrænum eyðublöðum
(flokkaranum)

ZSAGA-12122 Símanúmer o.fl. fylgja ekki með þegar
Beiðni um myndgreiningu er flokkað

ZSAGA-11559 Lykilorð - Koma í veg fyrir að íslenskir
stafir séu notaðir í lykilorðum notenda

h4. Rafræn eyðublöð - nýr viðtakandi valinn
Þegar nýr viðtakandi var valinn þá uppfærðist
hann ekki í viðmótinu. Þetta hefur verið lagað.
h4. Rafræn eyðublöð - nr. 366 Bréf til sjúklings

Rafræn eyðublöð (.NET
virkni)

Rafræn eyðublöð
(gaWPFElectronicSheets)

Nú er birt ,,Efni bréfs" þegar skoðað er innihald
blaðs inn í rafrænum eyðublöðum.
h4. Rafræn eyðublöð

Rafræn eyðublöð
(gaWPFElectronicSheets)

Þegar beiðni um myndgreiningu er send rafrænt á
milli stofnanna, þá fylgja upplýsingar um
símanúmer, tölvupóst, starf og nánasta
aðstandanda með.
h4.Sértákn í lykilorðum
Saga
Notendanöfn og lykilorð Sögunotenda eru nú
takmörkuð við ASCII stafasettið. Bókstafir aðrir en
enskir eru ekki lengur leyfðir.
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Feature
Request

Skýrsla (CR skrá)
ZSAGA-11552 Búa til hliðstæðar skýrslur við „SAGA3.1 h4. Skýrslur - SAGA3.1 Umsj: Uppflettingar í
Umsjón: Uppflettingar í sjúkraskrám
sjúkraskrám einstaklinga
einstaklinga“ með aðgerð #29 í stað
#203
Nokkrum skýrslum hefur verið bætt við í Sögu til
að styðja betur við upplýsingagjöf þegar
einstaklingar óska eftir að vita hver eða hverjir hafi
fengið aðgang að gögnum hans. Eldri skýrslurnar
sem voru hafðar til hliðsjónar (og eru enn til
staðar) taka mið af því þegar sjúkraskrá
einstaklings er opnuð í Eyðublöðum, en nýju
skýrslurnar taka mið af því hver hefur fengið
aðgang í gegnum aðgangsstýringar. Sú
virkniaðgerð skráist þegar notandi sem ekki hefur
meðferðartengsl við einstakling fær aðgang að
upplýsingum hans, öðrum en
persónuupplýsingum og sú heimild gildir í
sólarhring að öllu jöfnu. Ef skoða þarf uppflettingar
ítarlegar þá er notendum bent á eftirlitskubb í
Öskju.
Nánari upplýsingar í Sögustund.

Bug

Bug

Feature
Request

h4.Stilligildi 190 og 192
Stillingar (gaConfigurator)
ZSAGA-12162 Stilligildi 190 og 192 eiga að vera
sjálfkrafa virk þegar Saga er uppfærð/sett
upp
Stilligildin eru nú bæði sjálfkrafa virk á almennri
deild við uppsetningu á Sögu, ásamt því að þau
eru sýnleg kerfisstjórum.
Textasýn (WPF)
ZSAGA-11139 Ekki hægt að af-velja síu úr eldri textasýn h4. Ný Textasýn
ef sían finnur engin gögn
Notandi hakar í „Sía úr eldri textasýn“ og velur síu
úr fellilista. Notandi getur nú í öllum tilfellum
afhakað í „Sía úr eldri textasýn“, sama hvort leitin
skilaði niðurstöðu eða ekki. Við það að afhaka
hverfur allt sem tengist síu eldri textasýnar.
Textasýn (WPF)
ZSAGA-12362 Meðvera - Búa til textasýnarprovider fyrir h4. Spurningalistar í Heilsuveru
svar við spurningalistum frá Heilsuveru
Nú er hægt að sjá í Textasýn svör einstaklinga við
spurningalistum sem þeir svöruðu í Heilsuveru
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Feature
Request

Feature
Request

Bug

Bug

Feature
Request

h4. Textasýn
ZSAGA-10994 Textasýn - Eyðublað #435 (sp)
Aðgerðarlýsing - Staðfesting á eyðublaði
Hægt er að staðfesta eyðublað af eftirfarandi
tegund „(sp) Aðgerðarlýsing“ nr. 435 í gegnum
Textasýn
h4. Textasýn
ZSAGA-10989 Textasýn - Eyðublað #342 TR-V
hjálpartæki - Staðfesting á eyðublaði
Staðfestingar hnappur sést nú í Textasýn fyrir
Eyðublað nr. 342, „TR-V hjálpartæki“.
h4. Textasýn (WPF)
ZSAGA-12119 Laga textsýn fyrir Röntgen Domus og
Orkuhús beiðnir um myndgreiningu #381
og #529
Textasýn fyrir eyðublaðið „Beiðni um
myndgreiningu (Orkuhúsið)“ nr. 381 hefur verið
lagfærð.
h4. Reikningsyfirlit - sérfræðireikningar
ZSAGA-12751 Breyta gagnagrunnssýn V_URV_TR_REIKN_MASTER - taka
Í reikningsyfirliti þar sem hægt er að fara yfir þá
afslátt og lækkun vegna hámarks með í sérfræðireikninga sem senda skal til SÍ var búið
sendingum til SÍ
að breyta hluta sjúklings fyrr í vetur þannig að það
væri ekki heildarupphæð sem einstaklingur greiddi
sem sendist til SÍ, heldur tekið tillit til þess hvort
aukagjaldaliðir væru á kvittuninni sem komu SÍ
ekki við og þeim þá sleppt. Það vildi þó ekki betur
til sen svo að það gleymdist að taka mið af því ef
einstaklingi var gefinn afsláttur, en því hefur nú
verið kippt í liðinn.

Textasýn (WPF)

ZSAGA-12348 SÍ samþætting - Einungis að senda
gjaldaliði sem SÍ tekur þátt í

TR Reikningar
(gaTRInvoice)

h4. Reikningsyfirlit - sjúklingshluti

Textasýn (WPF)

Textasýn (WPF)

TR Reikningar
(gaTRInvoice)

Sjúklingshluti sem áður var skilgreindur sem
heildarupphæð reiknings er núna skilgreindur sem
hlutur sjúklings í reikningi sérfræðings.
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Bug

ZSAGA-12172 Einingin - Reikningsyfirlit - villa?

h4. Reikningsyfirlit - villa við að vista xml

TR Reikningar
(gaTRInvoice)

Löguð var villa sem kom þegar reynt var að vista
xml skjal.
h5. Tæknileg 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. Þetta er vegna þess að taflan sem sýnir
gögnin er „databind-uð“ við bæði þessi „dataset“
og reynir að samstilla „ytra datasettið“ við þá
færslu sem valin er í því innra. Það sem þurfti að
gera til að loka á þessa hegðun meðan xml skjalið
var búið til var að rjúfa þessa tengingu tímabundið
með því að kalla á innbygða virkni á „datasettinu“
sem kallast „DisableControls“ og virkja hana svo
þegar búið var að búa til skjalið með
„EnableControls“.
Bug

ZSAGA-12227 Enn hægagangur í Reikningsyfirliti
sérfræðinga

Bug

ZSAGA-12289 Enn hægagangur í Reikningsyfirliti
sérfræðinga - framhald

Bug

Feature
Request

ZSAGA-12995 Ung & Smá - Áminning vegna
bólusetninga - Of margar áminningar

ZSAGA-6984

Bæta við virkninni að "fjöldavelja" nýjar
greiningar og nýjar úrlausnir í ung og
smáb

h4. Reikningsyfirlit
Hægagangur lagaður
h4. Reikningsyfirlit
Hægagangur við að vista reikninga (xml) var
lagaður.
h4. Ung- og smábarnavernd

TR Reikningar
(gaTRInvoice)
TR Reikningar
(gaTRInvoice)

Ung- og smábarnavernd
(gaChildrenObservation)

Vitjanir og símtöl vekja ekki upp áminningu um
bólusetningar.
h4.Ung- og smábarnavernd
Ung- og smábarnavernd
Nú er hægt að fjöldavelja greiningar og úrlausnir í (gaChildrenObservation)
kóðaleitarglugga þegar ný greining eða úrlausn er
skráð.
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Bug

ZSAGA-11683 Vefþjónustan GetTimeSlots WS er ekki
að skila rétt

h4. Vefþjónustur Sögu - GetTimeSlots

Vefþjónustur (external)

Villa sem var í GetTimeSlots þannig að áætlanir
röðuðust ekki rétt var löguð. Þær raðast nú eins
og í afgreiðslukerfinu í „ASCENDING“ röð
Bug

ZSAGA-11939 Vefþjónustan GetTimeSlots WS er ekki
að skila rétt - framhald

h4. Vefþjónustur Sögu - ScheduleService

Vefþjónustur (external)

Vefþjónustukallið GetTimeSlots skilaði lausum
tímum ef tímalengd tímabókunar var lengri en
tímalengd aðfangs.
Dæmi:
Tímabókun með tímann 13:00 var gerð á aðfang
„Jón Jónsson“ sem er með tímalengd 20 og form
tímabókunar sett sem „Ítarlegt þykjustu viðtal“ sem
er með tímalengd 60. Rétt hefði verið að
GetTimeSlots hefði ekki skilað tímunum tveimur
milli 13:20 og 14:00 fyrir tímabilið 13:00-14:00 en
það gerðu hún engu að síður.
Þetta hefur verið lagað.
Feature
Request

ZSAGA-11670 Betrumbæta leit í Eldri fyrirspurnir í Veru h4. Leit að eldri fyrirspurnum í Yfirliti stofnunar

Vera (Samskiptaborð)

Þegar leit að eldri fyrirspurnum úr HeilsuVeru í
Yfirliti stofnunar er fyrst opnuð sýnir viðmótið nú
sjálfkrafa fyrirspurnir síðustu þriggja sólarhringa.
Leitin er takmörkuð við dagsetningar til og frá sem
eru breytanlegar. Einnig er nú hægt að leita að
ákveðinni gerð af fyrirspurn.
Bug

ZSAGA-12930 Skilaboð frá lækni enda hjá röngum
einstaklingi í Veru

h4. Veru fyrirspurnir á rangan einstakling
Vera (Samskiptaborð)
Í sjaldgæfum tilvikum getur viðmótið ekki uppfærst
eins hratt og þyrfti að því sást ennþá viðmótið fyrir
fyrirspurn frá einstakling A þegar búið var að
klikka á einstakling B. Þetta gat valdið misskilningi
og notandinn setti röng gögn á þá færslu.
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Bug

ZSAGA-8887

Afritun á eyðublöðum með viðhengiskafla h4. Eyðublöð - afritun

Viðhengi (gaAttachments)

Nú afritast viðhengi ekki með þegar eftirfarandi
blöð eru afrituð:

Feature
Request

ZSAGA-11766 Sem notandi sé ég Veru eininguna sem
Yfirlit Stofnunar

- (or) Læknabréf nr. 12
- Læknabréf nr. 186
- Tilvísun nr. 196
- TR-V hjálpart nr. 342
h4. Vera verður Yfirlit stofnunar

Yfirlit Stofnunar

Einingin Vera hefur verið endurnefnd og heitir nú
Yfirlit stofnunar. Auk virkninnar sem áður var í
Veru einunginni er nú hægt að sjá lista yfir allar
beiðnir um lyfjaendurnýjun á deildum sem notandi
hefur aðgang að, bæði frá Heilsuveru og úr Sögu.
Bug

Feature
Request

ZSAGA-12806 Villa þegar ákveðin lyf eru valin í yfirliti
stofnunar (Vera/lyfjaendurnýjun)

h4. Villulagfæring í Yfirliti stofnunnar

Villa sem upp kom þegar sumar beiðnir um
lyfjaendurnýjun voru valdar í Yfirliti stofnunnar
hefur verið lagfærð.
ZSAGA-12245 Sem notandi get ég breytt skráðum lækni h4. Yfirlit stofnunar - Breyta skráðum lækni á
fyrir lyfjaendurnýjun
lyfjaendurnýjunarbeiðni

Yfirlit Stofnunar

Yfirlit Stofnunar

Nú er hægt að breyta skráðum lækni á
lyfjaendurnýjunarbeiðnum í Yfirliti stofnunar. Komi
beiðnin frá HeilsuVeru er hægt að bæta
starfsmanni við samskiptin. Komi beiðnin úr Sögu
þá er hægt að breyta ábyrgum og undirrituðum
lækni eftir sniðmáti samskipta, líkt og læknaritarar
geta gert í Forsíðu starfsmanns - Beiðnir Lyfjae.
Feature
Request

ZSAGA-12364 Meðvera - Bæta við flipa í Yfirlit stofnunar h4. Yfirlit stofnunar
sem birtir spurningalista og svör frá
Heilsuveru
Búinn hefur verið til nýr flipi sem heitir
„Spurningalistar“. Í þessum flipa birtast allir
spurningalistar sem sendir hafa verið til
einstaklinga í HeilsuVeru frá deildum sem
innskráður notandi hefur aðgang að.

Yfirlit Stofnunar
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Feature
Request

Bug

ZSAGA-11765 Sem notandi get ég séð allar
lyfjaendurnýjanir á deildum sem ég ef
aðgang að (fyrir mína stofnun).

h4.Yfirlit stofnunar

ZSAGA-12687 Kassanr. í móttökunum eru að ruglast!

h4. Afgreiðsla - Kassanúmer

Yfirlit Stofnunar

Einingin Vera hefur verið endurnefnd og heitir nú
Yfirlit stofnunar. Auk virkninnar sem áður var í
Veru einingunni er nú hægt að sjá lista yfir allar
beiðnir um lyfjaendurnýjun á deildum sem notandi
hefur aðgang að, bæði frá HeilsuVeru og úr Sögu.

Kassanúmer eru nú geymd í gagnagrunni eftir
notanda og tölvu.

Feature
Request

ZSAGA-11991 Saga - HvarEr vefforrit, vantar meiri
upplýsingar

Bug

ZSAGA-13353 Vistast ekki límmiðaprentarastillinga á
milli sessjona

Kassanúmer sést nú í afgreiðslueiningunni og
kemur þá á eftir heiti deildar.
h4. Hvar er
Þegar ferlisjúklingur er afgreiddur og merktur sem
farinn, þá er dagsetning og tími birtur í dálkinum
„Fór“ fyrir viðkomandi sjúkling.
h4. Legur - Prentarastillingar
Villa í legum olli því að nýlegar stillingar fyrir
límmiðaprentara á útstöð voru ekki sóttar sem
sjálfgefnar stillingar hjá notendum. Hún hefur nú
verið lagfærð.
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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:
* Þrýstingssár
* Þrýstingssár, stig i
* Þrýstingssár, stig ii
* Þrýstingssár, stig iii
* Þrýstingssár, stig iv
Að auki er hægt að skrá frjálsan texta undir „nánar“.
Nánari upplýsingar í Sögustund.

Bug

ZSAGA-11523 Dagsetning bólusetninga kemur ekki
nógu vel fram

h4. Ónæmisaðgerðir
Dagsetning ónæmisaðgerða er nú sett í reitinn
S_SHEET.SIGN_DATE. Þetta gerir það að
verkum að ónæmisaðgerð sést á réttum stað
innan Nýju Textasýnarinnar og Eyðublaðaeiningu

Bug

ZSAGA-12934 Rafrænt skjal í Heilsuveru-viðhengi
hreinsast ekki út

h4. Rafræn skjöl í HeilsuVeru
Nú er auðveldara að eyða út viðhengjum sem búið
er að hengja við dýnamíska eyðublaðið: Rafræn
skjöl í HeilsuVeru. Svæðið sem heldur utan um
viðhengið var stækkað og „Eyða“ hnappurinn á
viðhenginu var færður fremst á skráarnafnið.

Feature
Request

ZSAGA-12361 Meðvera - Saga sendir spurningalista til
Heilsuveru

Feature
Request

Nú er hægt að senda spurningalista frá Sögu til
einstaklinga í Heilsuveru.
ZSAGA-11993 Miðlægar rannsóknarniðurstöður - Breyta h4. Stilligildi 12 (Virkja rannsóknarniðurstöður)
nafni á stilligildi
Texti uppfærður á stilligildi og fært í flokk
Kerfisstillingar.

h4. Spurningalistar í Heilsuveru
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Feature
Request

ZSAGA-11004 Sjálfvirk skilaboð þegar Umsögn um
rannsókn er staðfest

Feature
Request

ZSAGA-12071 Þjónustur til að breyta og eyða framvindu h4. Vefþjónustur Sögu - TreatmentService
(Meðferð)

h4. Umsögn um rannsókn
Eyðublað nr. 411, „Umsögn um rannsókn“, er nú
ekki sjálfkrafa sent sem viðhengi til tilvísandi aðila
í „Beiðni um meðferð/rannsókn“ ef tilvísandi og
umsagnaraðili eru sá sami.

Búin voru til vefþjónustuköll til að breyta og eyða
framvindunótum. Aðgerðirnar eru Audtitlog-aðar
þar sem fram kemur að gögnin séu skráð úr
utanaðkomandi kerfi.
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