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Eyðublöð – Tilvísun nr. 196 
Kaflinn Sendandi / Viðtakandi – nafn ritvarið ef læknir valinn 

Saga 2019.1 
 

Ritvarinn kafli í Tilvísun nr. 196 
Reitur fyrir nafn Sendanda / Viðtakanda er ritvarinn ef búið er að velja nafn úr Læknaskrá. Til 
að breyta þarf þá annaðhvort að velja nýjan Sendanda / Viðtakanda úr Læknaskrá eða 
hreinsa kaflann (Læknaskrá opnuð og smellt á „Hreinsa“ hnappinn) en þá opnast reiturinn 
fyrir nafn fyrir innslátt.  
 
Í dæminu hér fyrir neðan er búið að setja inn lækni með læknanúmeri. Ekki er hægt að skrifa 
í reitinn eða stroka út nafn. Notandi þarf að smella á punktana þrjá til að hreinsa út 
Sendanda/Viðtakanda til þess að hreinsa út eða velja nýjan. 

 
 
Læknaskráin opnast og ef notandi vill hreinsa út nafn læknis úr reitnum þá smellir hann á 
„Hreinsa“ og þá lokast glugginn og nafn Viðtakanda / Sendanda hreinsast út. Notandi getur 
nú skrifað frjálsan texta í reitinn.  
Ef notandi vill velja nafn læknis úr læknaskrá smellir hann á punktalínuna og setur nafn eða 
t.d. Læknanúmer í leitarskilyrði og smellir svo á „Finna“ og á „Velja“ þegar hann hefur fundið 
réttan lækni. 
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Þetta var nauðsynlegt að gera 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. 
 
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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