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Athugasemd við verkþátt í Áætlun dagsins 

Breyting á Til minnis lista í yfirliti 
Legur – nýjir möguleikar fyrir ástæðu leyfis 
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Velja kerfissjúkling 

Sjálfkrafa fyllt út í lýsingu þegar stundaskrárfærsla er skráð 
Breyttur gluggi við uppfærslu teymisupplýsinga 

Saga 2019.2 
 

Heimahjúkrun - Athugasemd við verkþátt birtist í „Áætlun dagsins“ í yfirliti í Heimahjúkrun 

Ef athugasemd er skráð við verkþátt birtist hún nú fyrir neðan verkþátt í Áætlun dagsins 
þegar notandi er í Heimahjúkrun í Meðferðareiningu. 

Birtist svipað og þegar athugasemdin er skráð. 

Í Hjúkrunarferli er sett athugasemd við verkþátt og verkþáttur er tengdur við tíma dags og 
vikudag:  
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Þá birtist athugasemdin svona í „Áætlun dagsins“: 

 

 

Heimahjúkrun - breytingar á „Til minnis“ lista í Yfirliti í Heimahjúkrun 

Nú birtist einungis dagsetningin þegar framkvæma á atriði en ekki tímasetning þegar það var 
skráð eins og gerðist áður. Auk þess er nú hægt að sjá upplýsingar um það hver skráði 
minnisatriði og hvenær í sviftexta. 

 

 

Legur – Nýir möguleikar fyrir ástæðu leyfis 

Nú eru komnir þrír nýir möguleikar fyrir ástæðu leyfis í legum. Þeir eru: 

• Hvíldarinnlögn/Endurhæfing 

• Sjúkrahús 

• Tímabundið leyfi frá þjónustu 
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Þeir eru ekki sýnilegir eins og er en ef það á að virkja þá þarf að biðja þjónustudeild 
heilbrigðislausna Origo um að virkja þessi gildi. 

 

Sjúklingastika – Heimahjúkrunartákn 

Ef valinn einstaklingur er í heimahjúkrun þá sýnir heimahjúkrunartáknið nú faghóp og 
símanúmer teymisstjóra þegar farið er með músina yfir táknið. 

Einnig er sýnd deild og stofnun sem einstaklingur er innritaður á sem ferlisjúklingur í 
heimahjúkrun. 
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Heimahjúkrunarumsjón - velja sem kerfissjúkling í heimahjúkrunarumsjón 

Með því að hægrismella og velja að setja sem kerfissjúkling (eða ýta á ctrl+w) er nú hægt að 
velja sjúkling sem um ræðir sem kerfissjúkling í Dagskrá starfsfólks og yfirliti tímabókana í 
heimahjúkrun. 

 

 

Heimahjúkrunarumsjón - sjálfkrafa fyllt út í lýsingu þegar stundaskrárfærsla er skráð 

Ef hakað er í reitina símavitjun eða vitjun fyllist sjálfkrafa út í lýsingu með þeim texta. Ef 
hakað er í annað tæmist reiturinn með lýsingu. 
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Heimahjúkrunarumsjón – breyttur gluggi við uppfærslu teymisupplýsinga 

Nú er kominn ruslatunna í stað einstefnumerkis til að fjarlægja starfmenn úr teymi eða 
fjarlægja áætlun teymis. Auk þess er útlit og hegðun taflna í glugganum orðin líkari öðrum 
töflum í Sögu. 

  

Nú er hægt að fjarlægja starfsmann úr teymi þótt hann eigi virkar tímabókanir. 

 
 
Með kveðju 

Origo Heilbrigðislausnir 
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