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Mæðraskrá – Meðganga – Upplýsingar um móður
Nú er hægt að skrá upplifun móður af fyrri fæðingum og brjóstagjöf í fyrri meðgöngum í
„Upplýsingar um móður“. Einnig er hægt að skrá meðgöngulengd í vikum og dögum í stað
dagsetninga eins og var í síðustu útgáfu af Sögu.
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Nú er hægt að skrá frjóvgunardagsetningu þegar stofnuð er meðganga sem er tæknifrjóvgun.

Mæðraskrá – Mæðraskoðun – Ástæða komu
Nú er hægt að velja „Skoðun á fæðingarstað“ í „Ástæða komu“ í mæðraskoðun.

Mæðraskrá – Mæðraskoðun - Greiningar
Nú er einnig hægt að velja NCSP+ kóða í greiningum í mæðraskoðun.
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Nú er hægt að bæta við greiningum í ómskoðun og verður sjálfkrafa til eyðublað nr. 708
þegar greining er sett á ómskoðun. Þetta eyðublað sést ekki í „Umsjón“ – „Stillingar“ –
„Eyðublöð“ og þarf kerfisstjóri ekki að virkja það.

Greiningar frá öðrum stofnunum
Nú berast greiningar sem tengjast meðgöngu og fæðingu á milli stofnana. Greiningarnar eru
aðgreindar með skáletrun í listanum yfir greiningar og sýnt er í sviftexta hvaðan greiningin
kemur.
Eyðublöð í fæðingu fari undir Legur
Ef kona á virka innlögn fara fæðingareyðublöð undir leguna. Það verða til samskipti með
fyrirfram ákveðnum sniðmátum sem verður að stilla í stilligildum 8107 - 8112.
Stilligildi fyrir samskiptin eru eftirfarandi og þurfa kerfisstjórar að stilla þetta:

Gildin sem eru sett í þessi stilligildi er að finna í „Umsjón“ – „Stillingar“ – „Uppflettitöflur“.
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Mæðraskrá – Textasýn
Búið er að bæta við síu í Textasýn fyrir eyðublöð sem eiga uppruna sinn í rafrænni
mæðraskrá. Sían er í flokknum „Tegund gagna“.

Mæðraskrá – Ný áætlun fyrir sykursýki komin
Það er komin uppfærð áætlun fyrir sykursýki IDDM. Ef kona er byrjuð í gömlu IDDM
áætluninni klárar hún meðgönguna á henni.

Með kveðju
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