
Issue 

Type

Key Summary Component/s Release Comments Fix Version/s

Bug ZSAGA-13353 Vistast ekki 

límmiðaprentarastillinga á 

milli sessjona

Afgreiðsla (gaSab) 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. 

2019.1.10

Bug ZSAGA-13180 Afgreiðsla - 

Prentarastillingar- 

Límmiðaprentari ekki 

sóttur í Registry

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - prentarastillingar 

Villa þar sem nafn límmiðaprentara var ekki sótt í 

Registry stillingar tölvunnar og vistað í gagnagrunni 

undir notanda og útstöð hefur verið lagfærð. 

2019.1.8

Bug ZSAGA-13207 Bilaðar prentarastillingar - 

framhald

Afgreiðsla (gaSab), 

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Prentarastillingar - Registry 

Villa þar sem prentarastillingar voru ekki sóttar rétt 

úr Registry tölvunnar hefur verið lagfærð. 

2019.1.9

Feature 

Request

ZSAGA-13093 Sem notandi get ég opnað 

rannsóknarniðurstöður frá 

LSH og ég er sjálfvirkt 

loggaður inn

Birting á 

rannsóknarniðurstö

ðum

h4. Forsíða Starfsmanns - Aukagluggi - Birting á 

rannsóknarniðurstöðum 

Notandi getur opnað rannsóknarniðurstöður í 

Heilsugáttar einingunni og/eða í Heilsugátt í 

aukaglugga.

2019.1.12

Bug ZSAGA-13376 Dagplan deildar - 

dálkurinn fyrir íhluti er 

tómur

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar 

Íhlutir sjást nú í dagplani deildar.

2019.1.11

Bug ZSAGA-13360 Leyfa innslátt í dagplan án 

þess að opna glugga o.fl.

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar - skrá beint í töflu, 

meðferðartakmarkanir í dálki ofl 

* 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.

2019.1.10
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Task ZSAGA-13388 Prófa ZSAGA-13371 og 

ZSAGA-13375

Deildarvaki 2019.1.12

Feature 

Request

ZSAGA-13375 Deildarvaki: Setja 

breytingar fyrir HSU inn

Deildarvaki 2019.1.11

Bug ZSAGA-13372 Breytingar á samskiptum 

og eyðublöðum eru ekki 

alltaf að skila sér á vaka

Deildarvaki 2019.1.12

Bug ZSAGA-13371 Staðsetning á vaka þarf 

að nota t_link_list til að 

filtera staðsetningu

Deildarvaki 2019.1.11

Bug ZSAGA-13224 Deildarvaki - 

bráðamóttöku vaki á ekki 

að horfa á samskipti sem 

ekki eru tengd komu.

Deildarvaki 2019.1.10

Bug ZSAGA-13158 Bæta við 5 auka frjálsum 

textaboxum við 

deildarvaka.

Deildarvaki 2019.1.7

Feature 

Request

ZSAGA-13149 deildarvaki - branch niður í 

2019.1

Deildarvaki 2019.1.7

Bug ZSAGA-13688 Villa þegar Tr 

umönnunarvottorði er bætt 

við samskipti

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

2019.1.12

Bug ZSAGA-13312 Villa í Umsögn um 

rannsókn #411 og 

Læknabréfi #186

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublað - Umsögn um rannsókn nr. 411 

Löguð var villa sem kom þegar smellt var á 

viðtakendahnappinn. 

h4. Eyðublað - Læknabréf - nr. 186 

Löguð var villa sem kom þegar valinn var 

einstaklingur í kaflann „Afrit“.

2019.1.10

Bug ZSAGA-13245 Þegar lista með edit 

options 4 er breytt er ekki 

lengur hægt að eyða 

honum

Flýtilista- og 

ferlaumsjón 

(gaCodedListAdmin

)
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Bug ZSAGA-13214 Villa við að eyða út lista í 

Flýtilistatóli

Flýtilista- og 

ferlaumsjón 

(gaCodedListAdmin

)

h4. Flýtilistar - Vitlausar upplýsingar við vistun - Nýr 

viðvörunargluggi 

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.

2019.1.10

Bug ZSAGA-12902 Ef einhver notandi 

staðfestir eitthvað 

eyðublað þá er vinnulistinn 

endurlesinn í heild sinni

Forsíða 

starfsmanns

2019.1.8

Bug ZSAGA-13175 Ekki hægt að skrá stóran 

staf í lykilorð eftir 

uppfærslu

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Kerfisumsjón - Hástafir í lykilorði 

Villa þar sem ekki var hægt að skrá hástafi í 

lykilorðum í einingunni Kerfisumsjón hefur verið 

lagfærð. 

2019.1.8

Feature 

Request

ZSAGA-13234 Sem notandi get ég tekið 

til PN lyf í tínslu ferlinu

Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

2019.1.10

Feature 

Request

ZSAGA-13232 Sem notandi get ég valið 

að sjá einstaklinga á fleirri 

en einni deild

Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

2019.1.10

Feature 

Request

ZSAGA-13216 Deildaryfirlit: Val um hvort 

farið er í tiltekt eða 

skráningu

Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

2019.1.10

Feature 

Request

ZSAGA-13208 Birta R-merkingu. Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

2019.1.10

Feature 

Request

ZSAGA-13205 Sleppa tölulegum gildum í 

deildaryfirlitinu.

Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

 2019.1.10

Feature 

Request

ZSAGA-13198 Koma í veg fyrir að 

notandi geti staðfest PN 

lyfjagjöf oft.

Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

2019.1.8
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Feature 

Request

ZSAGA-13179 Muna hvaða lyf var síðast 

valið í 

tiltekt/gjafaskráningu.

Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

2019.1.8

Bug ZSAGA-13152 LogG - Smá lagfæringar í 

2019.1 (og 2019.2)

Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

2019.1.7

Task ZSAGA-12942 LogG Merge frá 2019.2 

yfir í 2019.1

Lyfjafyrirmæli 

(eMed)

2019.1.7

Handbook ZSAGA-13616 Handbók - Þarf að vera 

hægt að opna skoðun frá 

annarri stofnun

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Hægt að opna skoðanir frá annari 

stofnun 

Hægt er að opna skoðanir frá annarri stofnun í 

lesham.

2019.1.10

Bug ZSAGA-13171 Þarf að vera hægt að opna 

skoðun frá annarri stofnun

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Hægt að opna skoðanir frá annari 

stofnun 

Hægt er að opna skoðanir frá annarri stofnun í 

lesham.

2019.1.10

Bug ZSAGA-12163 Mæðraskrá, skoðun, skrá 

mælingar uppfærist ekki

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - blóðþrýsingsmælingar í 

legvaxtarriti 

Búið er að laga villu sem orsakaði það að ekki voru 

alltaf sýnd rétt gildi við blóðþrýstingsmælingar í 

legvaxtarriti.

2019.1.10

Bug ZSAGA-13172 ADT to TMM ekki að virka 

í 2019.1

Saga.NET 2019.1.8

Bug ZSAGA-13462 Ekki hægt að senda 

skilaboð á notanda (sem 

leyfir innanhússpóst) með 

aðgang að einni deild sem 

leyfir ekki 

innanhússskilaboð

Skilaboð 

(gaInternalMail)

h4. Skilaboð - Slökkva á innanhússpósti fyrir 

notendur og deildir 

Nú er alltaf hægt að senda notendum póst sem 

stilltir eru þannig að þeir taki við innanhússpósti, þótt 

þeir séu með aðgang að deild sem tekur ekki við 

pósti. 

2019.1.12
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Bug ZSAGA-13657 GetAppointments 

þjónustan skilar ekki 

appointments ef gefið 

tímabil er minna en 

sólarhringur

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur Sögu - 

ScheduleService.GetAppointments 

Þegar sama dagsetning var valin í fromDate og 

toDate þá skilaði ScheduleService.GetAppointments 

engu jafnvel þótt tímar væru bókaðir þann dag. Þetta 

hefur nú verið lagað. 

2019.1.12

Bug ZSAGA-13650 Gera AttachmentHelper 

CLS complient

Vefþjónustur 

(external)

 2019.1.12

Feature 

Request

ZSAGA-13643 Vefþjónusta til að sækja 

nýjustu lífsmörk út frá tíma

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur Sögu - Vefþjónusta sem sækir 

nýjustu lífsmörk út frá tíma [ 

MedicalDataService.GetLatestVitalAndOxygenMeas

urementsFromDate ] 

Ný vefþjónustu sem svipar til 

'GetLatestVitalAndOxygenMeasurements' en tekur 

að auki inn 'fromDate' svo að aðeins nýjustu 

mælingum sem eru yngri en 'fromDate' er skilað. 

[http://[server_name]//SagaServices/MedicalData/M

edicalDataService.svc] 

2019.1.12
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13657
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13650
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13643


Feature 

Request

ZSAGA-13510 Ný vefþjónusta til að 

senda skilaboð til 

einstaklings með viðhengi

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur Sögu - Senda skilaboð með 

viðhengi [ 

PatientPortalService.SendNoReplyMessageToPatie

nt ] 

Möguleiki er að senda skilaboð til sjúklings í Veru 

með einu viðhengi í gegnum Patient portal 

þjónustuna 

[http://[server_name]/SagaServices/PatientPortal/Pa

tientPortalService.svc]  

SendNoReplyMessageToPatient.  

Viðhengið er valkvæmt.

2019.1.12

Feature 

Request

ZSAGA-13509 Ný vefþjónusta til að 

senda svar í Heilsuveru

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur Sögu - PatientPortalService -

 SendNoReplyMessageToPatient - Senda skilaboð 

til sjúklings í Veru 

Möguleiki er að senda skilaboð til sjúklings í Veru í 

gegnum Patient portal þjónustuna 

[http://[server_name]/SagaServices/PatientPortal/Pa

tientPortalService.svc]  

SendNoReplyMessageToPatient.  

2019.1.12
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https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13510
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Feature 

Request

ZSAGA-13508 Vefþjónustan: 

Employee:GetTimeSlots 

skili upplýsingum um 

stöðu

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur - ScheduleService - GetTimeSlots - 

„Eiginleikanum 'TimeSlotAvailability' er nú skilað“ 

Þjónustan: [http://<ServerName>/SagaServices/Sch

edule/ScheduleService.svc|http://localhost/SagaSer

vices/Schedule/ScheduleService.svc?wsdl] 

Eiginleikanum 'TimeSlotAvailability' er nú skilað fyrir 

hvert 'TimeSlot' og þegar hann er: 

* *NoAppointments*, þá er slottið laust 

* *NoValidAppointments*, þá er slottið laust og allir 

tímar í slottinu eru með status 'DidNotShowUp' 

* *ValidAppointments*, þá er slottið ekki laust og 

a.m.k. einn tími í slottinu er ekki með status 

'DidNotShowUp' 

 

2019.1.12

Bug ZSAGA-13215 Textasýnarvefþjónusta 

virkar ekki í SagaService

Vefþjónustur 

(external)

2019.1.9

Bug ZSAGA-13242 QueryMedicationAdministr

ationDomainService.svc 

vantar í relase buildið

2019.1.10

Bug ZSAGA-13221 Mögulega hægt að hefja 

fjarlækninga session án 

þess að fjarlækninga 

eyðublað sé til

2019.1.9
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