
Issue 

Type

Key Summary Component/s Release Comments Fix Version/s

Bug ZSAGA-12260 Saga - Lotur-Ferli, ekki 

hægt að leiðrétta 

innritun á 

framtíðarferlum

ADT (gaADT) h4. ADT - Lotur: Breyting á ferli 

Nú er hægt að breyta ferli sem ekki er hafið á sama hátt og 

ferli sem hafin eru. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-13524 Villa - Ef búin er til ný 

áætlun með réttum 

vefbókanlegum stillingu 

kemur villa

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Ný áætlun 

Villa þar sem velja þurfti deild tvisvar við skráningu á nýrri 

vefbókanlegri áætlun hefur verið lagfærð. 

2019.2.4

Bug ZSAGA-13353 Vistast ekki 

límmiðaprentarastilling

a 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. 

2019.2.1

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. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13163 Sem kerfisstjóri á 

stofunun get ég 

skilgreint hvenær 

vefbókanlegi tíminn 

birtist í Heilsuveru - 

Client (config)

Afgreiðsla (gaSab) h4. Tímabókanir - samdægurstímar 

Nú er hægt að stilla á formi tímabókunar hvenær tímabókun á 

að vera aðgengileg í HeilsuVeru. 

Það sem hægt er að velja er 

- Alltaf 

- Samdægurs (tími dags valinn) 

- Deginum áður (tími dags valinn) 

- Klst fyrir tímabókun (fjöldi klst valinn) 

Þegar búin er til ný áætlun í afgreiðslu er sýnt með 

skýringartexta hvenær tímabókanir verða sýnilegar í Veru.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13082 Tímabókanir - Tími 

sem er merktur "Má 

ekki bóka" birtist samt á 

heilsuveru

Afgreiðsla (gaSab) h4. Tímabókanir - Áætlun - „Má ekki bóka“ 

Tímar sem voru í áætlun sem var merkt „Má ekki bóka“ voru 

samt bókanlegir í Veru. Þetta hefur verið lagað.

2019.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13074 Birta viðvörun í 

reikningagerð ef 

einstaklingur er merktur 

inniliggjandi í 

Statuskeyti frá SÍ

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - viðvörun á inniliggjandi sjúklinga 

Ef sjúklingur er inniliggjandi þegar verið er að gera reikning á 

hann, þá birtist viðvörun þess efnis þegar tryggingaleg staða er 

athuguð.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13053 Ef að form tímabókunar 

er vefbókanlegt, þá er 

staðsetningardeild 

áætlunar sjálfvalin sem 

staðsetningardeild 

aðfangs

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Áætlanir - Staðsetningardeild á aðfangi 

sjálfgefin í áætlun 

Þegar valið er vefbókanlegt form tímabókunar við gerð 

áætlunar og búið er að skilgreina staðsetningardeild á 

aðfanginu þá verður sú deild sjálfkrafa valin í áætluninni.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13029 Sem notandi 

Heilsuveru get ég séð 

næsta lausa tíma 

einhvers læknis á stöð

Afgreiðsla (gaSab) h4. Tímabókanir - Gagnaveita fyrir Heilsuveru - næstu lausu 

tímar 

Nú er komin gagnaveita í Sögu sem skilar næstu lausum 

tímum fyrir heilsugæslu. Hægt er að skorða við 0 eða fleiri 

aðföng og 0 eða fleiri form tímabókunar. 

Sent er NextAvailableAppointmentsRequest skeyti á 

PATIENT_PORTAL_REQUEST og þá kemur svar til baka, 

NextAvailableAppointmentsReply. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-12999 Forgangur í Afgreiðslu 

birtist ekki rétt í 

listanum í Komuflipa

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - komur 

Forgangur birtir textalýsingu fyrir forgang í komulista.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12908 Skuldfærsla á fyrirtæki 

dettur út

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Afgreiða glugginn - Skuldfært fyrirtæki helst 

inni 

Skuldfært fyrirtæki helst nú inni þegar Afgreiða glugga er lokað 

og reikningur ekki kláraður og hann opnaður aftur til að klára 

reikning.

2019.2.1
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Bug ZSAGA-12769 Yfirfara aðgerðir á 

tengdum bókunum

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Tímabókun 

Eftirfarandi aðgerðir virka nú fyrir öll aðföng í tengdum 

tímabókunum: 

* Þegar til er tímabókun á tvö aðföng (tengd bókun) þá er 

viðkomandi skráður kominn á báðum stöðum þegar koma er 

skráð í gegnum Afgreiða. 

* „Útskrift“ er tekin til baka á báðum stöðum. 

* „Mætti ekki“ virkar á báðum stöðum.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12762 Sjálfgefið greiðsluform 

á að vera "Greiða með 

posa" ef posinn er 

virkur

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Posi sjálfgefið greiðsluform 

Sjálfgefið greiðsluform er Posi ef hann er merktur, tengdur og 

sjúklingur þarf að greiða upphæð hærri en 0 kr.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12671 Vodafone SMS - 

Móttaka á svari frá 

SMS gátt ekki höndluð 

rétt

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - SMS áminning 

Lagfært var hvernig Saga meðhöndlar svar frá Vodafone í 

SMS skeytasendingum. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-12168 Rangur list yfir form 

tímabókunar þegar 

áætlun er skráð

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Áætlanir 

Réttur listi yfir form tímabókanna birtist þegar verið er að skrá 

eða breyta áætlunum fyrir valið aðfang.

2019.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-8192 Bæta við stilligildi 

þannig að hægt sé að 

velja hvað kemur 

sjálfvirkt í vefbókanlega 

áætlun

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - vefbókanlegar áætlanir 

Bætt var við stilligildi 3030 til að velja hvað er sjálfgefið valið í 

Vefbókanlegt þegar ný áætlun er búin til. 

  

Ef stilligildið er virkt fyrir deild þá eru eftirfarandi gildi notuð til 

að stilla hvernig „Vefbókanlegt“ fyrir áætlanir frumstillist ef form 

tímabókunar sem valið er er vefbókanlegt. 

0=Ekki vefbókanlegt, 1=Vefbókanlegt fyrir skilgreindan hóp, 

2=Vefbókanlegt fyrir alla á deild, 3=Vefbókanlegt um allt land 

Ef stilligildið er óvirkt þá frumstillist „Vefbókanlegt“ á 

„Vefbókanlegt fyrir skilgreindan hóp“ og deild er sett sem 

staðsetningardeild aðfangs.

2019.2.1

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. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13131 Sem Saga skrái ég 

email og GSM í 

persónuupplýsingar 

einstaklings þegar 

notandi bókar tíma í 

Heilsuveru

Afgreiðsla (gaSab), 

Persónuupplýsinga

r, Vera 

(Fyrirspurnalag)

h4. Jafntímavera - tímabókanir, email og GSM 

Nú er hægt að skrá email og GSM með þegar tímabókun er 

gerð með AppointmentBookingRequest. 

Vinsamlegast hafið samband við Origo heilbrigðislausnir til að 

fá nánari upplýsingar um AppointmentBookingRequest.

2019.2.7

Feature 

Request

ZSAGA-13030 Sem kerfisstjóri get ég 

skilgreint interaction 

type í formi 

tímabókunar sem 

myndsamtal

Afgreiðsla (gaSab), 

Stillingar 

(gaConfigurator)

h4. Tímabókanir - Form tímabókunar - myndsamtal 

Nú er hægt að skilgreina samskiptamáta fyrir form 

tímabókunar sem myndsamtal.
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Bug ZSAGA-13062 Aðfang birtist 2x í veru - 

ætti að birtast einu sinni 

- mismunandi áætlanir 

eru stilltar á aðfangið

Afgreiðsla (gaSab), 

Vera 

(Fyrirspurnalag)

h4. Tímabókanir - Gagnaveitur Veru - Aðföng 

Það gat komið upp að sama aðfang birtist tvisvar í Veru. 

Gagnaveita fyrir það hefur verið löguð og skilar sama aðfangi 

einungis einu sinni.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13633 Brancha 

myndsamtalsvirkni 

niður á 2019.2

Afgreiðsla (gaSab), 

Vera 

(Samskiptaborð)

h4. Myndsamtal 

Nú er hægt að bóka tíma af forminu Myndsamtal. Til þess að 

gera það þarf form tímabókunar að vera af gerðinni 

Myndsamtal, sem er nýr möguleiki.

2019.2.6

Feature 

Request

ZSAGA-13628 Búa til scheduled task 

sem lokar myndsamtöl 

frá sensa

Application Server h4. Scheduled task 

Búið er að búa til nýtt scheduled task sem lokar öllum 

útrunnum (expried) myndsamtalsherbergjum.

2019.2.7, 

2019.2.8

Bug ZSAGA-12625 Samtengingar í 

aukaglugga, ekki er 

gefið til kynna að 

notanda skorti aðgang 

að einstakling

Aukagluggi Sögu h4. Aukagluggi Sögu - samtengingar 

Nú birtast skilaboð um að notandi hafi ekki aðgang að 

einstaklingi þegar reynt er að skoða samtengingar í 

Aukaglugga Sögu. Ef notandi getur sótt um aukinn aðgang þá 

er honum einnig boðið upp á það.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13111 Hætt við meðferð - 

ástæður birtast úr 

röngum lista

Biðlisti 

(gaWaitingList)

h4. Biðlisti - Meðferð 

Röng ástæða þegar hætt er við meðferð var lagfærð. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-12258 Biðlisti - Samræma 

heiti á 

innskráningarflipa og í 

titilstiku dálks

Biðlisti (WPF) h4. Biðlisti - breyting á dálkaheitum „Ástæðu“ 

Nöfnum á dálkunum „Ástæða“ og „Ástæða (lýsing)“ hefur verið 

breytt í „Ástæðukóði“ og „Ástæðukóði (lýsing)“. Þessi nöfn ættu 

að vera meira lýsandi fyrir innihald dálkanna.

2019.2.1

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.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12471 RannNið - Möguleiki að 

opna 

rannsóknarniðurstöður 

frá LSH á Forsíðu 

Starfsmanns

Birting á 

rannsóknarniðurstö

ðum

h4. Forsíða starfsmanns - Aukagluggi - Birting á 

rannsóknarniðurstöðum frá LSH 

Nú er möguleiki á að opna rannsóknarniðurstöður frá LSH í 

Forsíðu starfsmanns.

2019.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-12300 Sem notandi get ég 

séð allar ósamþykktar 

rannsóknarniðurstöður 

á stofnun

Birting á 

rannsóknarniðurstö

ðum

h4. Yfirlit stofnunar - birting rannsóknarniðurstaðna á stofnun 

Nú er hægt að skoða allar óstaðfestar rannsóknarniðurstöður á 

stofnun í einingunni Yfirlit stofnunar, undir „Rannsóknir“. Allar 

rannsóknarniðurstöður sem birtar eru þar eru merktar lækni á 

stofnuninni, í miðlægum grunni fyrir rannsóknarniðurstöður. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-13367 Leyfa innslátt í dagplan 

án þess að opna 

glugga o.fl.

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar - skráning beint í töflu 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. 

* Íhlutir sjást í dagplani.

2019.2.1

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.

 2019.2.1

Bug ZSAGA-13351 Meðferðatakmörkun í 

Dagplani þarf að vera 

sér dálkur

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar - Röð prentast feitletruð 

* 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. 

* Röð prentast feitletruð þar sem það á við. 

 

2019.2.1

Bug ZSAGA-12805 VIRK - Kennitala þarf 

að vera required

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublöð - VIRK - Beiðni um þjónustu - Kennitala skilyrði 

Sett er skilyrði um að kennitala sé til staðar á VIRK 

eyðublaðinu áður en það er sent.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12626 VIRK - Beiðni læknis - 

GSM og email 

validation

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Dýnamísk eyðublöð: VIRK - Beiðni um þjónustu 

Sett er skilyrði um að a.m.k. sé skráð gilt netfang eða 

farsímanúmer á VIRK beiðni áður en hún er send.

2019.2.1
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Bug ZSAGA-12570 Afstaða til líffæragjafar 

ranglega merkt sem 

móttekin

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað nr. 5400 - Afstaða til líffæragjafar 

Villa þar sem eyðublaðið var merkt „móttekið“ í stað „sent“ 

þegar eyðublaðið er staðfest hefur verið lagfærð. 

2019.2

Feature 

Request

ZSAGA-11653 Dýnamískt form fyrir 

svæfingalækna á Sak

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublöð - Nýtt dýnamískt eyðublað - SAK Mat í kjölfar 

svæfinga/slævinga/deyfinga 

Nú er hægt að skrá mat á ástandi sjúklings í kjölfar svæfinga á 

nýtt rafrænt eyðublað. Á eyðublaðinu birtast nýjustu mælingar 

sjúklings, en þó ekki eldri en 8 klukkustunda gamlar. Miðað er 

við það þegar blaðið er stofnað og því birtast aldrei mælingar 

sem skráðar eru eftir að blað er stofnað. 

Á eyðublaðinu birtast mælingar á púls, öndunartíðni, 

súrefnismettun, blóðþrýstingi, AVPU, verkjum samkvæmt VAS 

kvarðanum og hita. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12819 Dýnamísk eyðublöð - 

sækja titil úr 

S_SHEET_INFO

Dýnamísk 

skráningarform, 

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

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.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12420 Blóðbankabeiðni - 

Útprentun fer á x2 A4 

blöð

Dýnamísk 

skráningarform, 

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Blóðbankabeiðni 

Blóðbankabeiðni á nú að prentast á einni síðu.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12401 Ætti að vera hægt að 

fela leit í 

forgangskóðum

Dýnamísk 

skráningarform, 

Saga.NET

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.

2019.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13549 Eyðublöð - Beiðni um 

myndgreining 

Hjartavernd #446 - 

Bæta við athugasemd 

og frjálsan texta

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublað - Beiðni um myndgreiningu nr. 446 (Retro) 

„Hvaða rannsóknir óskast“ hefur verið samræmt við 

samsvarandi á Beiðni um myndgreiningu (Röntgen Domus) nr. 

529. 

 

2019.2.4

Feature 

Request

ZSAGA-13325 Sem Saga sendi ég yfir 

til Lumina upplýsingar 

um ofnæmi

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Lumina - upplýsingar um ofnæmi 

Nú eru upplýsingar um ofnæmi sendar með xml þegar Lumina 

er ræst. 

Xml-ið er innan í <Allergy> nóðu í <EventData>-xml. 

Vinsamlegast hafið samband við Origo heilbrigðislausnir til að 

fá nánari upplýsingar um innihald XML skeytisins.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13324 Sem kerfisstjóri get ég 

stillt að Lumina 

viðmótið birtist ef að 

samskiptaseðill er 

valinn

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Lumina - birta viðmót þegar samskiptaseðill er valinn 

Bætt var við stilligildi 1234 sem stjórnar því hvort Lumina-

viðmótið birtist um leið og samskiptaseðill er valinn.

2019.2.1

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“.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13306 Saga - Frequency í 

FrequencyDosageUnits 

kaflanum í lyfseðlum á 

að vera heiltala

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Lyfseðlar (EB187, 292 og 443) - Fjöldi skipta 

Nú er ekki lengur hægt að gefa út lyfseðla með fjölda skipta 

sem brotatölu í Sk / Há reitnum. 

Ekki er heldur hægt að skrifa mínustölur í skammtareitina á 

lyfseðlaeyðublöðum. 

Enn er hægt að skrifa hvaða notkunarleiðbeiningar sem er í 

Notkunarleiðbeiningar reitinn.

2019.2.1
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Bug ZSAGA-13283 Upplýsingar frá þriðja 

aðila - Einstaklingur má 

sjá í Heilsuveru

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Upplýsingar frá þriðja aðila - Nýr texti 

Nú stendur við hlið haksins „Einstaklingur má sjá í Heilsuveru“ 

í stað þess að standa „Einstaklingur má sjá í sjúkraskrá sinni“ 

eins og stóð áður. 

Auk þess birtast nú upplýsingar frá þriðja aðila vinstra megin í 

nýju textasýninni

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13200 Bæta kaflanum 

"Upplýsingar frá þriðja 

aðila" í Eb19, Eb36, 

Eb193 og Eb291

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Nýr kafli „Upplýsingar frá þriðja aðila“ á fleiri 

eyðublöð 

Á eyðublöðum 

Erna samskipti -eb19 

Samskiptaseðill í flýtilistum -eb 193 

Samskiptaseðill fyrir læknavaktina - eb 291 

Samskiptaseðill -eb 36 

er nú búið að bæta við nýjum kafla. Þar býðst notanda að skrá 

upplýsingar frá þriðja aðila. Hann er síðan beðinn um að 

merkja við hvort birta megi þessar upplýsingar í sjúkraskrá 

einstaklingsins. Upphaflega er hakið stillt þannig að ekki megi 

birta upplýsingarnar. 

 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13194 Laga kaflann 

Upplýsingar frá þriðja 

aðila á prentun 

eyðublaða

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Nýr kafli „Upplýsingar frá þriðja aðila“ prentast 

út 

Á þeim blöðum sem nota hefðbundnu prentvirknina í Sögu 

prentast þessi nýji kafli, Upplýsingar frá þriðja aðila, út í 

samræmi við aðra kafla. Að neðan má sjá dæmi af ensku 

útgáfu bráðasjúkraskrár. 
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Feature 

Request

ZSAGA-13178 Bæta kaflanum 

"Upplýsingar frá þriðja 

aðila" í Eb195 - 

Samskiptaseðil 

Hjúkrunar

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Nýr kafli „Upplýsingar frá þriðja aðila“ á 

Samskiptaseðli hjúkrunar (eb195) 

Á eyðublaðinu Samskiptaseðill hjúkrunar er nú búið að bæta 

við nýjum kafla. Þar býðst notanda að skrá upplýsingar frá 

þriðja aðila. Hann er síðan beðinn um að merkja við hvort birta 

megi þessar upplýsingar í sjúkraskrá einstaklingsins. 

Upphaflega er hakið stillt þannig að ekki megi birta 

upplýsingarnar. 

 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13177 Bæta kaflanum 

"Upplýsingar frá þriðja 

aðila" í Eb91 - 

Vinnublað sérfræðings

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Nýr kafli „Upplýsingar frá þriðja aðila“ á 

Vinnublaði sérfræðings (eb91) 

Á eyðublaðinu Vinnublað sérfræðings er nú búið að bæta við 

nýjum kafla. Þar býðst notanda að skrá upplýsingar frá þriðja 

aðila. Hann er síðan beðinn um að merkja við hvort birta megi 

þessar upplýsingar í sjúkraskrá einstaklingsins. Upphaflega er 

hakið stillt þannig að ekki megi birta upplýsingarnar. 

 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13176 Bæta kaflanum 

"Upplýsingar frá þriðja 

aðila" í Eb418 - 

Bráðamóttökuskrá

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Nýr kafli „Upplýsingar frá þriðja aðila“ á 

Bráðamóttökuskrá (eb418) 

Á eyðublaðinu Bráðamóttökuskrá er nú búið að bæta við nýjum 

kafla. Þar býðst notanda að skrá upplýsingar frá þriðja aðila. 

Hann er síðan beðinn um að merkja við hvort birta megi þessar 

upplýsingar í sjúkraskrá einstaklingsins. Upphaflega er hakið 

stillt þannig að ekki megi birta upplýsingarnar. 
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Feature 

Request

ZSAGA-13174 Bæta kaflanum 

"Upplýsingar frá þriðja 

aðila" í Eb275 - 

Bráðasjúkraskrá, enska

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Nýr kafli „Upplýsingar frá þriðja aðila“ á enskri 

útgáfu Bráðasjúkraskrár (eb275) 

Á ensku útgáfu eyðublaðsins Bráðasjúkraskrá er nú búið að 

bæta við nýjum kafla. Þar býðst notanda að skrá upplýsingar 

frá þriðja aðila. Hann er síðan beðinn um að merkja við hvort 

birta megi þessar upplýsingar í sjúkraskrá einstaklingsins. 

Upphaflega er hakið stillt þannig að ekki megi birta 

upplýsingarnar. 

 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13173 Bæta kaflanum 

"Upplýsingar frá þriðja 

aðila" í Eb6 - 

Bráðasjúkraskrá

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Nýr kafli „Upplýsingar frá þriðja aðila“ á 

Bráðasjúkraskrá (eb6) 

Á eyðublaðinu Bráðasjúkraskrá er nú búið að bæta við nýjum 

kafla. Þar býðst notanda að skrá upplýsingar frá þriðja aðila. 

Hann er síðan beðinn um að merkja við hvort birta megi þessar 

upplýsingar í sjúkraskrá einstaklingsins. Upphaflega er hakið 

stillt þannig að ekki megi birta upplýsingarnar. 

 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13106 Bæta kaflanum 

"Upplýsingar frá þriðja 

aðila" í eyðublað 58 

(fleiri síðar)

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Nýr kafli „Upplýsingar frá þriðja aðila“ á 

Göngudeildarnótu (eb58) 

Á eyðublaðinu Göngudeildarnóta er nú búið að bæta við nýjum 

kafla. Þar býðst notanda að skrá upplýsingar frá þriðja aðila. 

Hann er síðan beðinn um að merkja við hvort birta megi þessar 

upplýsingar í sjúkraskrá einstaklingsins. Upphaflega er hakið 

stillt þannig að ekki megi birta upplýsingarnar. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13104 Búa til dýnamískt 

eyðublað "Upplýsingar 

frá þriðja aðila"

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - nýtt eyðublað - Upplýsingar frá þriðja aðila 

Nýtt dýnamískt eyðublað, hefur verið búið til, sem heitir 

„Upplýsingar frá þriðja aðila“. Á þetta eyðublað er hægt að 

skrifa upplýsingar um einstaklinga sem hafðar eru eftir þriðja 

aðila og hægt er að merkja við hvort að þær megi vera 

sýnilegar einstaklingnum eða ekki.

2019.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-12971 New (old) form for 

request for 

myndgreiningu for 

Hjartavernd

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublað - Beiðni um myndgreiningu (Hjartavernd) nr. 446 

Nýtt eyðublað fyrir beiðni um myndgreiningu hjá Hjartavernd. 

Búið til sem staðgengill fyrir dýnamíska blaðið fyrir beiðni um 

myndgreiningu nr. 5200.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12636 Athuga ZSAGA-10845 - 

Skylda að skrá 

umbeðna rannsókn í 

blað #411 Umsögn um 

rannsókn

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Umsögn um rannsókn (nr. 411) 

Hægt er að virkja stilligildi 191 til að skylda notendur til að setja 

að minnsta kosti eina rannsókn á eyðublaðið Umsögn um 

rannsókn.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12536 Betri villuboð þegar 

lyfjaávísun uppfyllir ekki 

XSD skrá

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Lyfjaávísun - Betri villutexti þegar lyfjaávísun uppfyllir ekki 

xsd 

Þegar lyfjaávísun uppfyllir ekki xsd birtist nú notanda textinn: 

_Villa: Lyfjaávísanagátt gat ekki unnið úr lyfjaávísun. Hafið 

samband við kerfisstjóra_

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12408 Samskiptaseðli 

sykursýki #399, smá 

breytingar

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Samskiptaseðill v/ sykursýki 

Eyðublaðið opnast nú með öllum köflum lokuðum. Kaflinn 

,,Athugasemdir læknis" hefur nú 30 línur sýnilegar þegar verið 

er að vinna með hann.

2019.2.1
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Bug ZSAGA-11772 Réttar dagsetningar við 

stofnun á 

meðferðarseðli (322)

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð / Vefþjónustur / Textasýn 

* Dagsetningarsvæðin „Hófst dags“ og „Lauk dags“ eru tóm ef 

engin gögn eru til staðar. 

* Meðferðarnúmer er sótt og birt bæði í textasýn og eftirfarandi 

vefþjónustum: 

** GetTextViewByArrivalId 

** GetTextViewByEncounterId 

** GetTextViewByPatientInt 

** GetTextViewBySheetInt 

** GetTextViewByTreatmentId 

** GetTextViewSheetsByPatientInt 

* Meðferðarnúmer frá síðasta meðferðaseðli er sótt og skráð 

þegar meðferðarseðill er búinn til í vefþjónustunni 

(MedicalDataService). 

** Ef meðferð er ekki lokið, þ.e. „Lauk dags“ er ekki sett, þá 

helst sama meðferðanúmer. 

** Ef meðferð er lokið, þ.e. „Lauk dags“ inniheldur dagsetningu, 

þá hækkar meðferða númer um 1 og ný dagsetning er sett í 

„Hófst dags“.

2019.2.1

13 of 40

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11772


Feature 

Request

ZSAGA-10314 Þarf að leyfa 

eyðingu/ógildingu á 

samskiptum sem búið 

er að senda til 

Landlæknis

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Ógilda samskipti 

*Aðgerðinni „Eyða samskiptum“ hefur verið skipt út fyrir „Ógilda samskipti“*. Flýtileið 

fyrir aðgerðina er Ctrl+Q líkt og var áður fyrir „Eyða samskiptum“. Einnig er hægt að 

nota flýtileiðina Ctrl+Delete. Hægt er að nota stilligildi 121 til að slökkva á flýtileið fyrir 

„Ógilda samskipti“. 

*Hægt er að ógilda samskipti sem hafa verið send til Landlæknis.* 

Hægt er að ógilda samskipti sem innihalda ekki blöð sem hefur verið breytt, kerfisblöð 

eða blöð sem ekki eru í umsjón innskráðs notanda. 

Ef samskipti innihalda óstaðfest blöð þá er notanda boðið að eyða þeim og halda 

áfram með ógildingu samskipta. 

Ef samskipti innihalda staðfest blöð þá er notanda boðið upp á að ógilda þau og halda 

áfram með ógildingu samskipta. 

Ef samskipti innihalda blöð sem send hafa verið rafrænt þá þarf að staðfesta 

sérstaklega að halda eigi áfram með ógildingu. 

Beðið er um sérstaka staðfestingu fyrir þau blöð sem eru með sérsniðin 

staðfestingarskilaboð sem þarf að samþykkja áður en þeim er eytt/þau óvirkjuð. Dæmi 

um það er „Beiðni um meðferð/rannsókn #377“ sem hefur verið tengd við tímabókun 

og „Umsögn um rannsókn #411“ sem er tengd við „Beiðni um meðferð/rannsókn 

#377“. 

Hægt er að stilla kerfið þannig að það sýni ekki ógild blöð og þar með ekki ógild 

samskipti. Það er gert í Eyðublöðum undir Saga->Stillingar->Ýmislegt. 

Ef samskipti sem hafa verið send til Landlæknis eru gerð ógild þá er sent skeyti til 

Landlæknis til að láta vita af því. Ef samskipti sem ekki hafa verið send til Landlæknis 

eru gerð ógild þá eru þau ekki send til Landlæknis. 

Allar aðgerðir sem eru framkvæmdar samhliða „Ógilda samskipti“ eru loggaðar í 

g_history líkt og þegar þær eru framkvæmdar einar og sér.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13060 Skráning vitjunar á að 

vista SpecTreatmentId í 

eyðublaðasamskiptunu

m

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Heimahjúkrun - Samskipti fyrir vitjun tengd við legu 

Nú eru samskiptin sem verða til í eyðublöðum þegar vitjun er 

skráð tengd við legu einstaklings ef hún er til. 

Til að samskiptin birtist öll undir Samskipti í eyðublaðatrénu 

þarf stilligildi 91 að vera óvirkt á deildinni.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13017 Samskipti fyrir vitjun - 

Vista aðra vitjunaraðila 

sem aðra starfsmenn í 

samskiptunum

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferð - Skrá vitjun í heimahjúkrun - Aðrir vitjunaraðilar 

skráðir sem aðrir starfsmenn í eyðublaðasamskiptum 

Ef fleiri en einn vitjunaraðili fer í vitjun þá skrást þeir aðilar sem 

aðrir starfsmenn í eyðublaðasamskiptunum sem verða til fyrir 

vitjunina.
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Feature 

Request

ZSAGA-13015 Samskiptaseðill 

heimahjúkrunar - Búa 

til nýtt eyðublað og 

textasýnarklasa fyrir 

það

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferð - Skrá vitjun í heimahjúkrun - Samskipti í 

eyðublöðum 

Nú verður til eyðublaðið samskiptaseðill heimahjúkrunar, 

númer 725, þegar vitjun er skráð í heimahjúkrun. 

Eyðublaðið er sýnilegt í nýju textasýninni og í lesham í 

eyðublaðaeiningunni. 

Eyðublaðið er ekki sýnilegt í gömlu textasýninni.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13002 Heimahjúkrun - Búa til 

samskipti þegar vitjun 

er skráð

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferð - Skrá vitjun í heimahjúkrun - Samskipti í 

eyðublöðum 

Nú verða til samskipti í eyðublaðaeiningunni þegar vitjun er 

skráð í heimahjúkrun í meðferð. 

Búa þarf til sniðmát samskipta í Mínar Stillingar fyrir deild og 

fagstétt, sjá lýsingu á heimahjúkrunarsniðmátum í skjalinu 

Snidmat_heilsugaesla_skyrsla+_28.mai.2014 frá EL. Velja á 

Sniðmát samskipta og síðan Faghópur á deild flipann til að 

setja sniðmátin upp fyrir deild og faghóp. 

Í stilligildum 1224 - 1230 þarf að setja inn heiti sniðmáta 

nákvæmlega eins og það er í Mínar stillingar. 

Í stilligildum 1231 - 1233 þarf að skilgreina upphaf vakta í 

heimahjúkrun á forminu HH:MM, t.d. 08:00 fyrir dagvakt.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13214 Villa við að eyða út lista 

í Flýtilistatóli

Flýtilista- og 

ferlaumsjón 

(gaCodedListAdmi

n)

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.
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Feature 

Request

ZSAGA-13096 Virkja ítarlega síun á 

dálka í töflu með listum 

í flýtilistaeiningu

Flýtilistar WPF 

(gaShortListAdmin

WPF)

h4. Flýtilistar - Sía töflu af listum eftir dálkum 

Nú er hægt að smella við hlið heiti dálks til að sía töflu eftir 

gildum í dálkinum. Hægt er að haka við öll þau gildi í dálkinum 

sem notandi vill sía eftir. Þessi virkni þekkist fyrir á öðrum 

stöðum í Sögu.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12703 Sem notandi hef ég 

möguleika á að notað 

Listahóp til röðunar á 

Listum

Flýtilistar WPF 

(gaShortListAdmin

WPF)

h4. Flýtilistar - Falinn dálkur með listahópum 

Í töflu af listum í flýtilistaeiningu er nú hægt að hægrismella á 

dálkaheiti og velja hvaða dálkar eiga að vera 

sýnilegir/ósýnilegir í töflu. Þannig er síðan hægt að raða eftir 

þeim dálki með því að nota innbyggða eiginleika töflunnar.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12699 Afritaður listi fær 

stillinguna "allt leyfilegt" 

í upphafi

Flýtilistar WPF 

(gaShortListAdmin

WPF)

h4. Flýtilistar - Upphafsstilling afritaðs lista er að allt sé leyfilegt 

Þegar listi er afritaður er nú upphaflega stillt að allar breytingar 

séu leyfilegar í kjölfarið. Vilji notandi læsa listanum þarf hann 

að breyta stýringu.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12695 Sem notandi get ég 

séð Kóðanúmer í 

Meðferð og 

Verkþáttum.

Flýtilistar WPF 

(gaShortListAdmin

WPF)

h4. Flýtilistar - Númer kóða fyrir tengda lista 

Nú birtist dálkur fyrir númer kóða í meðferðartöflu í 

verkþáttaflipa í skráningarglugga fyrir flýtilista. Þetta er gert til 

að auðvelda það að velja verkþætti undir valda meðferð. Auk 

þess eru faldir dálkar í öðrum töflum fyrir tengda lista í 

skráningarglugganum með númeri viðeigandi kóða. Notandi 

getur valið að hætta að fela þá dálka.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12692 Röng númer á Kóðum í 

Kóðatöflu í Flýtilistum

Flýtilistar WPF 

(gaShortListAdmin

WPF)

h4. Flýtilistar - Rétt númer á kóðum í flýtilistaeiningu 

Í þeim töflum í flýtilistaeiningu þar sem kóðar birtast er falinn 

dálkur sem hægt er að gera sýnilegan. Í honum er að finna 

númer kóðans í línunni, svokallað mapping code.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12979 Inactive 'sýn' sést í 

fellivalblaði

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover)

h4. Forsíða sjúklings - óvirk sýn 

Sýn sem er ekki virk sést nú ekki í fellivallista.
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Bug ZSAGA-12590 Forsíða sjúklings - 

Hnappur Opna 

útskriftaráætlun skilar 

object reference villu ef 

engin er skráð

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover)

h4.Forsíða sjúklings - Útskriftaráætlun 

Villa sem upp kom þegar reynt var að opna útskriftaráætlun hjá 

einstaklingi sem hefur enga skráða útskriftaráætlun hefur verið 

lagfærð. 

 2019.2.1

Bug ZSAGA-12060 Breyta tooltipi í lyfjakorti 

í forsíðu sjúklings og 

WPF lyfjakort til 

samræmis við tooltip í 

lyfjagagnagrunni

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover)

h4. Forsíða sjúklings - Lyfjakort - Tooltip 

Þar sem svæðið um fjölda afgreiðslna á ekki við fyrir 

heildarmagnslyfjaávísanir birtist það ekki fyrir þær. 

Auk þess birtist nú fyrir neðan nafn lyfs hvers kyns 

lyfjaávísun/seðil um ræðir.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13039 Lyfjaendurnýjun á að 

athuga stilligildi 1002 

og 1026 auk stilligildis 

20

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover), 

Forsíða 

Starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun), 

Lyfjakort (WPF)

h4. Lyfjaendurnýjun 

Nú er athugað hvort að stilligildi 20 (nota nýja lyfjaávísanagátt) 

sé í samræmi við stilligildi 1002 og 1026 (tegund eyðublaðs 

lyfseðils og undanþágulyfseðils). Ef þessi stilligildi eru ekki í 

samræmi, þ.e. ef að stilligildi 20 er virkt en gamli lyfseðillinn er 

í stilligildi 1002 eða öfugt þá kemur upp villumelding.

2019.2.1

Bug ZSAGA-11940 Staðan uppfærist ekki í 

'Samþykkt' þegar 

lyfjastofnun samþykkir 

fjölnota 

undanþágulyfseðil 

#443

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover), 

Lyfjakort 

(gaMedCard), 

Lyfjakort (WPF)

h4. Forsíða sjúklings - Lyfjakort - Staða uppfærist þegar 

undanþágulyfseðlum er svarað 

Nú birtast í lyfjakorti wpf upplýsingar um svar lyfjastofnunar við 

lyfseðli þegar svarið berst.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12470 Heimahjúkrun í Forsíða 

starfsmanns - stilligildi 

18 virkar ekki

Forsíða 

starfsmanns

h4. Forsíða starfsmanns (Heimahjúkrun) 

Stilligildi 18 stýrir því núna hvort að hnappurinn „Heimahjúkrun“ 

í Forsíðu starfsmanns sé sýnilegur eða ekki.
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Feature 

Request

ZSAGA-11496 Útprentanir í 

heimahjúkrun eiga að 

sýna athugasemd við 

verkþátt

Forsíða 

Starfsmanns 

(Dagskrá), 

Heimahjúkrun

h4. Forsíða starfsmanns - Heimahjúkrun - Athugasemd við 

verkþætti birtist þegar prentað er út. 

Nú birtist athugaaemd við verkþátt á útprenti þegar við á. Hún 

kemur inndregin í línu fyrir neðan verkþátt með haki fyrir 

framan. Sjá mynd. 

  

!tempsnip.png|thumbnail!

2019.2.1

Bug ZSAGA-12682 "Útfyllt af" breytist 

þegar lækni er breytt á 

beiðni um 

lyfjaendurnýjun

Forsíða 

Starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Forsíða starfsmanns - Villa tengd 

lyfjaendurnýjunarbeiðnum lagfærð 

Búið er að laga villu þar sem lyfjaendurnýjunarbeiðni hvarf úr 

sýn læknaritara eftir að hann breytti um lækni á beiðni.

2019.2.1

Bug ZSAGA-11938 Kerfi man ekki stillingar 

notanda Beiðnir um 

lyfjaendurnýjun - td. 

röðun eftir Dagsetningu

Forsíða 

Starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Forsíða starfsmanns - Beiðni um lyfjaendurnýjun 

Stillingar notandans á dálkum í „Beiðnir um lyfjaendurnýjun“ 

haldast núna inni eftir að Saga er lokuð.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12540 Leit í vinnulista skilar of 

miklu

Forsíða 

starfsmanns 

(Vinnulisti)

h4. Forsíða starfsmanns - Vinnulisti 

Þegar notandi setur inn fleiri en eitt leitarorð í leitadálkinn í 

Vinnulista í Forsíðu starfsmanns þá síar Saga leitarniðurstöður 

núna línur sem innihalda samsetningu leitarorða.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13716 Staðfesta í vinnulista 

(með gráa takka neðst 

til hægri) gerir enga 

validation

Forsíða 

starfsmanns, 

Vinnulisti 

(gaWorklist)

h4. Vinnulisti - Staðfesta óklárað eyðublað, birta aðvörun/villu 

þegar ekki er hægt að staðfesta 

Staðfesting í Vinnulista einingu (grái takkinn neðst til hægri) í 

"Óklárað hjá mér" og "Óklárað" flipunum ætti nú að birta 

aðvörun/villu þegar blað er ekki tilbúið til staðfestingar og koma 

í veg fyrir að blaðið hverfi úr vinnulistanum.
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Bug ZSAGA-13138 Ekki er hægt að 

fjarlægja starfsmann úr 

teymi í „Uppfæra 

teymisupplýsingar“ 

glugga 

„Heimahjúkrunarumsjó

nar“

Heimahjúkrun h4. 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.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12722 Útbúa afritunartöflur 

fyrir hca_team töflurnar

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Geymsla á breytingasögu 

tímabókanna í heimahjúkrun

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12721 Útbúa afritunartöflu fyrir 

hca_booking töfluna

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Geymsla á breytingasögu 

tímabókanna í heimahjúkrun

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12647 Útbúa afritunartöflu fyrir 

hca_timetable töfluna

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Geymsla á breytingasögu 

stundaskráa einstaklinga í heimahjúkrun 

Nú eru allar breytingar á gögnum um stundaskrár einstaklinga í 

heimahjúkrun í heimahjúkrunarumsjón vistaðar í history töflu. 

Það er hægt að sjá alla breytingasögu gagna í þeim.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12593 Kerfissjúklingur ætti að 

vera hreinsaður í 

Heimahjúkrun/Yfirlit 

Tímabókana/Skjólstæði

ngar

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrun - Tæma valinn kerfissjúkling í 

skjólstæðingarflipa í Yfirliti tímabókana 

Þegar farið er í skjólstæðinga í Yfirliti tímabókana er 

kerfissjúklingur tæmdur ef hann passar ekki við valinn 

skjólstæðing. Þetta er gert til þess að forðast það að vera með 

upplýsingar á skjánum sem fjalla ekki um þann sjúkling sem er 

valinn í kerfinu.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12553 Útbúa afritunartöflu fyrir 

hca_patient töfluna

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Geymsla á breytingasögu 

einstaklinga í heimahjúkrun 

Nú eru allar breytingar á gögnum um einstaklinga í 

heimahjúkrun í heimahjúkrunarumsjón vistaðar í history töflu. 

Það er hægt að sjá alla breytingasögu gagna í þeim.
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Feature 

Request

ZSAGA-12552 Uppfæra hvernig símtal 

og skráning án 

samskipta vistast í 

hc_visit.status

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrun - Skrá símtal og Skrá án samskipta 

Nú eru Skrá símtal og Skrá án samskipta vitjanir skráðar með 

sömu stöðu og vitjanir sem farið var, en ekki eins og vitjanir 

sem var ekki farið í.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12351 Heimahjúkrunarumsjón

: „Uppfæra tímabókun“ 

gluggi - 

stafsetningarvilla og 

hegðun sprettiglugga

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - stafsetningarvilla löguð 

Nú stendur réttilega Stundaskrárfærsla þegar gluggi er 

opnaður til að breyta stundaskrárfærslu. 

Þessa stafsetningarvillu má einnig laga ef hún er til staðar í 

handbók.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-11493 Þegar 

stundaskrárfærsla er 

skráð á að fylla 

sjálfkrafa út í lýsingu

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrun - 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.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-11492 Í 

heimahjúkrunarumsjón 

á að vera hægt að setja 

einstaklinga sem 

kerfiseinstaklinga

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrun - Velja sem kerfissjúkling í heimahjúkrun 

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.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-11210 Heimahjúkrunartákn í 

sjúklingaborða á að 

birta nafn og 

símanúmer 

teymisstjóra

Heimahjúkrun h4. 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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Feature 

Request

ZSAGA-11483 Bæta við og/eða breyta 

valmöguleikum þegar 

einstaklingur er skráður 

í leyfi í Legum

Heimahjúkrun, 

Legur 

(gaADTAdmission

s)

h4. 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 

Þeir eru ekki sýnilegir eins og er en ef það á að virkja þá þarf 

að keyra eftirfarandi gagnagrunnsskipanir eða biðja 

þjónustudeild heilbrigðislausna Origo um að virkja þessi gildi. 

{code:sql} 

update g_group set active = 1 where group_int = 308 and value in (4,5,6); 

{code} 

Ef setja á ástæðu leyfis upp þannig að hún henti heimahjúkrun þá þarf að 

keyra eftirfarandi skipanir: 

{code:sql} 

update g_group set active = 0 where group_int = 308 and value in (1,2,3); 

update g_group set active = 1 where group_int = 308 and value in (4,5,6); 

{code}

2019.2.1

Bug ZSAGA-12640 Það er hægt að skipta 

um kerfissjúkling án 

þess að gögnin í 

heimahjúkrunaryfirliti 

uppfærist

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferð - Gögn fyrir valinn einstakling birt í 

heimahjúkrunaryfirliti 

Nú eru sýnd rétt gögn í heimahjúkrunaryfirliti ef farið var yfir í 

aðra einingu, skipt um einstakling og síðan farið aftur yfir í 

Meðferð eininguna og heimahjúkrunaryfirlit birt.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-11502 Til minnis listinn í Yfirlit 

í heimahjúkrun á ekki 

að sýna skráningartíma 

minnisatriðis

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. 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.
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Feature 

Request

ZSAGA-11497 Athugasemd við 

verkþátt á að sjást í 

Áætlun dagsins

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Heimahjúkrun - Athugasemd við verkþátt í „Áætlun 

dagsins“ 

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.

 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13329 Uppfæra forskriftir Hreyfiseðlar h4. Hreyfiseðlar - Forskriftir 

Forskriftir hafa verið uppfærðar.

2019.2.1

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. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-13140 Listinn yfir 

þjónustuflokka á að 

raða eftir stafrófsröð

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Kerfisumsjón (gaAdministrator) - Þjónustuflokkar í 

stafrófsröð 

Þjónustuflokkar eru núna birtir í stafrófsröð þegar verið er að 

skrá innritunarsniðmát í Kerfisumsjón fyrir staðsetningardeild.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13095 Innritunarsniðmát - 

hægt að velja óvirkar 

deildir þar sem sniðmát 

á að sjást

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Kerfisumsjón - Stofnanir 

Óvirkar deildir sjást ekki í lista yfir deildir sem sniðmát er 

sýnilegt á.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12117 Birta þarf viðvörun ef 

kerfisstjóri reynir að 

breyta 

rekstraraðilanúmeri á 

deild

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Kerfisumsjón - Ný aðvörun 

Ef reynt er að breyta rekstraraðilanúmeri á deild sem þegar er 

búið að senda samskipti til EL, þá er birt viðvörun þess efnis. 

Notandi getur hinsvegar ákveðið að vista breytingarnar ef hann 

kýs svo, það er þá loggað.

2019.2.1

22 of 40

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11497
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13329
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13175
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13140
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13095
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12117


Feature 

Request

ZSAGA-12116 Sem notandi get ég 

valið 

rekstraraðilanúmer fyrir 

deild úr stoðskrá

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Kerfisumsjón - rekstraraðilanúmer deildar 

Stilligildi 1222 og 1223 verða að vera sett fyrir viðkomandi 

deild svo hægt sé að nýta sér stoðskrá um rekstraraðila. 

Stilligildi 1222 segir til um slóðina að stoðskránni sem á að 

sækja. 

Stilligildi 1223 segir til um hvar eigi að geyma stoðskránna. 

Ef stilligildi 1222 er virkt þá reynir Saga að sækja stoðskrá yfir 

rekstaraðila ef hún er ekki til fyrir. 

Þegar farið er inn í „Kerfisumsjón“, „Stofnanir“ og „Upplýsingar 

um staðsetningardeild“. 

Svæðið fyrir „Rekstaraðili (LL)“ er með sjálfvirka fyllingu. 

Upplýsingar um rekstraraðila birtast við hlið svæðisins þegar 

svæðið missir fókus. 

Upplýsingar um hvenær skráin var sótt síðast eru sýndar í 

sviftexta yfir hnappinum „Sækja stoðskrá“.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12814 Nullpointer villa á HSU - 

GetAccessInfoFromCa

che

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferð - Hjúkrunargreiningar 

Villa sem kom upp í Hjúkrunargreiningum þegar skráð var í 

einingunni eða smellt á uppfæra var löguð.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12633 Tímabókun merkt 

"Mætti ekki" er ekki að 

skila sér alla leið í 

Meðferðaeiningunni

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferðaskráning - Stundaskrá 

Í stundaskrá sést nú tímabókun yfirstrikuð ef sjúklingur mætti 

ekki í tímann.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12603 Ekki hægt að sækja 

framvindunótur fyrir alla 

einstaklinga á FSA

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4.Meðferð - Framvindunótur 

Villa sem upp kom þegar sóttar voru framvindunótur allra 

sjúklinga á deild hefur verið lagfærð. 
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Feature 

Request

ZSAGA-11334 Meðferð - Tengja 

gæðaskjal við verkþætti

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferð - gæðaskjöl 

Bætt hefur verið tengingu verkþátta við gæðaskjöl eða leiðbeiningar 

ef slík skjöl eru til staðar. Þessi virkni er fyrst og fremst útfærð með 

hliðsjón af gæðahandbók LSH en ekkert er því til fyrirstöðu að tengja 

verkþætti annars staðar en á LSH, hvort heldur sem sá staður hefur 

aðgang að skjölum LSH í gegnum einhverjar þjónustur / síður eða ef 

viðkomandi staður vill tengja við sín eigin skjöl. Eina skilyrðið er að 

skjöl eða síður séu á vefslóð eða innri skráaslóð sem notendur geta 

nálgast og hafa aðgang að. 

Ef verkþættir eiga tengingu við gæðaskjöl (eitt eða fleiri) þá birtist 

sviftexti yfir verkþættinum í meðferðaryfirliti „Sjá gæðaskjal“ og er þá 

hægt að hægrismella á þann verkþátt og fá upp valmöguleika í 

uppsprettivalmyndinni „Gæðaskjal“. Sá valmöguleiki er ekki til staðar 

nema eitt eða fleiri skjal hafi verið skilgreint í gagnagrunni fyrir 

viðkomandi verkþátt. Sé hann valinn opnast lítill valgluggi sem birtir 

upplýsingar um hvaða skjal eða skjöl eru tengd verkþættinum og er 

þá hægt að velja að opna skjal. Algengast er að það opnist þá í 

sjálfgefnum vafra á tölvunni sem notandi er á. 

Þessi virkni er einnig aðgengileg í skráningarglugga hjúkrunarferla. 

Tenging verkþátta við gæðaskjöl er gerð með uppfærslu stoðtöflu í 

gagnagrunninum en ekkert viðmót er til ennþá fyrir þær stillingar. 

Leitið aðstoðar hjá þjónustudeild heilbrigðislausna Origo ef áhugi er á 

að tengja skjöl við verkþætti.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13482 Ekki hægt að breyta 

áætlun eða eyða í 

Mæðraskrá

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - áætlanir 

Búið er að laga villu sem olli því að ekki var hægt að breyta né 

eyða stökum atriðum í meðgönguáætlun. 
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Feature 

Request

ZSAGA-11741 Mæðraskrá, samskipti í 

meðgöngu og fæðingu 

fari í ferlilotu og 

legulotu

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Eyðublöð í fæðingu fari undir legur 

Ef kona á virka innlögn fara fæðingareyðublöð undir leguna. Til 

verða samskipti með fyrirfram ákveðnum stilligildum sem 

verður að stilla fyrirfram í stilligildum. 

Stilligildi fyrir samskiptin eru: 

* GroupId = 810 

* Staðsetning, setupInt = 8107 

* Deild, setupInt = 8108 

* Þjónustuflokkur, setupInt = 8109 

* Aðkoma, setupInt = 8110 

* Fylgd, setupInt = 8111 

* Samskiptaform, setupInt = 8112

2019.2.1

Bug ZSAGA-13872 Taka út 

staðfestingarvirkni út 

frá Fæðingaskrá á 

eyðublaðinu Tilkynning 

um fæðingu

Mæðraskrá (eftir 

fæðingu), 

Mæðraskrá 

(fæðing)

h4. Mæðravernd - Fæðingarhluti - Staðfesta að fæðingu sé 

lokið 

Aðgerðin „Staðfesta að fæðingu sé lokið“ staðfestir ekki lengur 

eyðublaðið „Fæðingartilkynning“. Aðgerðin staðfestir áfram öll 

önnur eyðublöð sem verða til í mæðravernd en 

fæðingartilkynningin verður staðfest handvirkt. 

2019.2.7

Bug ZSAGA-12794 Villa í samtengingum Mæðraskrá 

(fæðing)

h4. Mæðraskrá - skoðun  

Villa lagfærð, ómskoðanir, rit ctg, +fara+ á milli stofnanna sem 

eru með útgáfu 2019.1 eða nýrri

2019.2.1

Bug ZSAGA-12782 Villa í samtengingum Mæðraskrá 

(fæðing)

h4. Mæðraskrá - fæðing 

Villa lagfærð, ómskoðanir, rit ctg,  fara ekki á milli stofnana

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12013 Mæðraskrá, kóðaleit, 

NCSP+, meðganga

Mæðraskrá 

(fæðing), 

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Meðganga - Mæðraskoðun 

Nú er einnig hægt að velja NCSP+ kóða í greiningum í 

mæðraskoðun

2019.2.1

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.

2019.2.1

25 of 40

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-11741
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13872
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12794
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12782
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12013
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13616


Feature 

Request

ZSAGA-13244 Mæðraskrá, áætlun, 

IDDM, breyta atriðum

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Ný áætlun fyrir sykursýki komin 

Það er komin ný áætlun fyrir sykursýki IDDM. Ef kona er byrjuð 

í gömlu IDDM áætluninni klárar hún meðgönguna á henni.

2019.2

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.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-13118 Mæðraskrá, 

meðganga, 

upplýsingasöfnun, geta 

skráð viku+dag í stað 

dagsetningar

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Meðganga -Upplýsingar um móðir 

Nú er hægt að skrá lengd meðgöngu í vikum og dögum í stað 

dagsetninga.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13080 Mæðravernd - 

Blóðflokkur nullast út ef 

vefþjónusta fyrir 

rannsóknarniðurstöður 

failar

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Innlestur á blóðflokk 

Löguð hefur verið villa sem olli því að blóðflokkur konu eyddist 

út ef vefþjónstan sem sækir miðlægar rannsóknarniðurstöður 

virkar ekki. 

 2019.2.1

Bug ZSAGA-12959 Mæðraskrá - 

fæðingarstaður

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Uppfærðir fæðingastaðir fyrir fyrri meðgöngur 

Búið er að uppfæra listann yfir fæðingastaði fyrir fyrri 

meðgöngur. Nú eru bara fæðingarstaðir með active = true í 

g_group = 215. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-12672 Mæðraskrá, 

blóðflokkur, opna aftur 

fyrir handvirka 

skráningu

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Skráning á blóðflokki 

Komið er nýtt stilligildi nr. 8106 sem býður upp á að breyta 

blóðflokki í upplýsingum um móður í mæðravernd. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12326 Mæðraskrá, greiningar 

frá öðrum stofnunum

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - 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. 
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Feature 

Request

ZSAGA-12310 Mæðraskrá, 

meðganga, 

upplýsingasöfnun, 

Tæknifrjóvgun, 

frjóvgunardagur

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Meðganga -Upplýsingar um móður 

Nú er hægt að skrá frjóvgunardagsetningu þegar stofnuð er 

meðganga sem er tæknifrjóvgun

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12244 Mæðraskrá, 

upplýsingaskrá, 

brjóstagjöf, upplifun,

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Meðganga - Upplýsingar um móður 

Nú er hægt að skrá upplifun móður af brjóstagjöf í fyrri 

meðgöngum í „Upplýsingar um móður“

2019.2.1

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.

 2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12086 Mæðraskrá, ómskoðun, 

bæta við 

kóðaleitunarglugga

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Greiningar í ómskoðun 

Nú er hægt að bæta við greiningum í ómskoðun, á bakvið það 

verður til eyðublað 708

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12030 Mæðraskrá, 

upplýsingaskrá, 

upplifun af fæðingu

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Upplýsingar um móður 

Nú er hægt að skrá upplifun móður af fyrri fæðingum í 

mæðraskrá. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-11341 Mæðraskrá - Bæta við 

valmöguleikanum 

"Skoðun á 

fæðingastað" í Ástæða 

dropdown

Mæðraskrá 

(meðganga)

h4. Mæðraskrá - Mæðraskoðun - ástæða komu 

Nú er hægt að velja „Skoðun á fæðingarstað“ í „Ástæða komu“ 

í mæðraskoðun.

2019.2.1

Bug ZSAGA-11843 Vantar Mæðraskrá í 

Nýja textasýn - Uppruni 

gagna

Mæðraskrá 

(meðganga), 

Textasýn (WPF)

h4. Textasýn - Gögn úr mæðraskrá 

Búið er að bæta við síu í Textasýn fyrir eyðublöð sem eiga 

uppruna sinn í rafrænni mæðraskrá. Sían er í flokknum 

„Tegund gagna“.  

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12831 L&M - Bæta við 

textasvæði fyrir aftan 

svæðið Annað í 

mælikaflann 

Einkennamat

Mælingar 

(gaMeasurements)

h4. Mælingar - Einkennamat (ESAS) 

Við útfyllingu á „Einkennamat (ESAS)“ er hægt að fylla út í 

svæðið „Athugasemd“ til að tilgreina nánar hvað „Annað“ er.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12830 Bæta við 

skráningarsvæði fyrir 

INR undir Ýmsar 

mælingar í L&M

Mælingar 

(gaMeasurements)

h4. Mælingar - Ýmsar mælingar 

Svæði „INR“ tekur gildi frá 0,0 - 8,0 með einum aukastaf. 
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Bug ZSAGA-12107 Lífsmörk og mælingar 

sýna röng gögn miðað 

við síun

Mælingar 

(gaMeasurements)

h4. Mælingar - Sýna nýjustu mælingar einstaklinga 

Nú eru nýjustu mælingar einstaklinga sýndar rétt ef valið er að 

sýna þær, farið yfir í aðra einingu og síðan aftur yfir í 

mælingareininguna.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-9511 Bæta við 

Langtímablóðsykur/Hb

a1C í mælingarkaflann 

Blóðmælingar

Mælingar 

(gaMeasurements)

h4. Mælingar - Blóðmælingar 

Bætt hefur verið nýjum skráningareit fyrir 

Langtímablóðsykur/Hba1C (mmól/mól) undir hlutanum 

Blóðsykursrannsóknir. Leyfilegt skráningarbil er 20 - 130.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13211 Saga frosin ef "Skrá 

nýja ónæmisaðgerð" 

glugginn er lokaður 

með því að smella á X

Ónæmisaðgerðir 

(WPF)

h4. Ónæmisaðgerðir - Skráning á ónæmisaðgerð 

Villa þar sem Saga fraus ef ýtt var á X til að loka 

skráningarglugga fyrir ónæmisaðgerð hefur verið lagfærð. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-13817 Lyf koma ekki rétt í 

XML fyrir rafrænt 

læknabréf #186

Rafræn eyðublöð 

(.NET virkni)

h4. Eyðublöð - Læknabréf, XML útgáfa bréfs lagfærð 

XML útgáfa læknabréfs innihélt aldrei ítarlegar upplýsingar um 

lyfjakóða. Þær eru nú komnar inn

2019.2.7

Bug ZSAGA-13475 Villa ef reynt er að 

senda "Tilvísun" án 

þess að velja 

viðtakanda

Rafræn eyðublöð 

(.NET virkni)

h4. Rafræn eyðublöð - villa við að senda Tilvísun #196 

Villa sem kom þegar reynt var að senda Tilvísun #196 án 

viðtakanda hefur verið löguð.

 2019.2.4

Bug ZSAGA-13024 Rafræn eyðublöð - 

uppfærast ekki 

sjálfkrafa eftir að nýr 

viðtakandi hefur verið 

valinn

Rafræn eyðublöð 

(.NET virkni)

h4. Rafræn eyðublöð - nýr viðtakandi valinn 

Þegar nýr viðtakandi var valinn þá uppfærðist hann ekki í 

viðmótinu. Þetta hefur verið lagað.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13698 Heimilislæknir kemur 

ekki upp í útg. 2019.2 

og stilligildi 1217 er 

virkt

Rafræn eyðublöð 

(.NET virkni), 

Stillingar 

(gaConfigurator)

h4. Rafræn eyðublöð - Heimilislæknir, gildi í dálk birtast nú rétt 

Allir reitir í dálknum "Heimilislæknir" í einingunni "Rafræn 

eyðublöð" voru auðir þrátt fyrir að skjólstæðingar hefðu 

heimilislækni. Nú ættu gildin að birtast rétt.

2019.2.7

Bug ZSAGA-12809 Sjálfgefin 

innskráningardeild 

skráist ekki rétt á tölvu

Saga h4. Innskráning 

Saga man útstöð notanda ef hann skráir sig inn í gegnum 

útstöðvaþjón (terminal server).
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Task ZSAGA-11599 Setja Saga bakendann 

í Windows Docker 

image

Saga internal 

umhverfi

h4. Saga Application Server 

Windows þjónusta fyrir AppServer hefur nú sjálfgefið 

nafn SagaAppServer í stað Saga Application Server

2019.2.1

Bug ZSAGA-12662 Staðfesta blað í nýju 

textasýn - ADT kóðar 

flæða ekki yfir

Saga.NET h4. Eyðublöð - staðfesting annarsstaðar en í Eyðublöðum 

Þegar eyðublað er staðfest getur það innihaldið kóða sem eiga 

að flæða yfir í ADT. Kóðarnir voru hinsvegar einungis að fara 

rétt yfir þegar að eyðublað er staðfest í eyðublaðaeiningunni, 

en ekki í nýju textasýninni eða á öðrum stöðum. Þetta hefur 

verið lagað og nú flæða ADT kóðar rétt yfir þegar eyðublað er 

staðfest í nýju textasýninni (sem og öðrum stöðum).

2019.2.1

Bug ZSAGA-12613 Lotu-tengdar komur 

birtast ekki í 

samtengingum

Samtengingar 

(aðrir aðilar)

h4. Samtengingar - Göngudeildarkomur 

Ef einstaklingur átti komu á bráðamóttöku (Ferlisjúklingur á 

bráðamóttöku) þá birtist það sem nýjasta atriði einstaklings á 

tímalínu fyrir gögn frá öðrum stofnunum í aukaglugga Sögu. 

Koman birtist þó ekki í flipanum fyrir komur ef smellt var á 

„Sækja“. 

Þetta var lagað þannig að nú birtast komur fyrir Ferlisjúkling á 

bráðamóttöku einnig í flipanum.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12869 Laga texta í 

samtengingum "Nýjast 

er viðhengi fyrir 1 

vikum"

Samtengingar 

(grunna)

h4. Samtengingar - Leiðrétt málfar varðandi aldur nýjustu 

gagna í Samtengingum 

Nú kemur ekki lengur fyrir að það standi „fyrir 1 vikum“. Auk 

þess er búið að tryggja að ekki komi fyrir að það standi „fyrir 1 

árum“. 

Þess í stað er talið í dögum þar til komnar eru a.m.k. 2 vikur og 

talið í mánuðum þar til komin eru a.m.k. 2 ár. 

Þessar upplýsingar birtast þegar mús er færð yfir mynd af 

Samtengingum í Sjúklinga<stiku.
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Bug ZSAGA-13258 ShellDatabase.GetLast

LoginInfo veldur 

hægagangi

Skel (gaShell) h4. Innritunarupplýsingar 

Ekki sést lengur í innritunarglugga hvenær notandi innritaði sig 

inn síðast, hvaða tölvu eða hversu oft það misstókst. Þetta er 

gert til að auka hraða á Sögu og minnka álag.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12573 Sjúklingahópar birtast 

ekki rétt

Skel (gaShell) h4. Eyðublöð -  Sjúklingaval - Mínir hópar 

Þegar listi yfir „Mína hópa“ er valinn, þá raðast hópar rétt. 

 

2019.2.1

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. 

 2019.2.4

Bug ZSAGA-13471 Form tímabókunar 

gluggi ónýtur ef 

stilligildi 2034 er ekki 

virkt

Stillingar 

(gaConfigurator)

h4. Stillingar - Form tímabókunar 

Skráningarglugginn fyrir form tímabókunar birti stýringar á 

röngum stað þegar stilligildi 2034 var ekki virkt. Þetta hefur 

verið lagað.

2019.2.4

Bug ZSAGA-13721 Textasýn - lagfæra 

framsetningu á 

Lyfjabreytingablaði

Textasýn (WPF) h4. Lyfjabreytingablað nr. 39 

Framsetningu blaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú sjást 

lyf í megin dálk í stað dálks fyrir ítarefni. 

 2019.2.7

Bug ZSAGA-13720 Textasýn - Ekki nóg og 

góð framsetning á 

litlum skjá

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Breytingar á framsetningu 

Lítillegar breytingar hafa verið gerðar á framsetningu gagna í 

Textasýn. Pláss spássíu hefur verið minnkað svo hún hafi 

minna vægi á smærri skjám. Þá hefur „Sjá meira“ hnappur 

verið færður og vægi meginefnis hækkað þegar ítarefni er ekki 

birt. 
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Bug ZSAGA-13719 Textasýn - 

Framvindunótur sjást 

ekki í Textasýn

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Framvindunótur á Samskiptaseðli 

heimahjúkrunar (eb725) 

Nú sjást framvindunótur og framkvæmdir verkþátta fyrir vitjun 

með á Samskiptaseðli heimahjúkrunar (eb725). Þær eru 

aðgangsstýrðar skv. aðgangssýringum um skrifaðan texta.

2019.2.7

Bug ZSAGA-13682 Villa í Ný textasýn ef 

s_sheet.depm_dep_int 

vantar

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - villa ef s_sheet.depm_dep_int vantar 

  

Löguð var villa sem kom ef s_sheet.depm_dep_int vantaði. 

Einnig voru afköst bætt lítillega.

2019.2.7

Bug ZSAGA-13561 Viðtakandi birtist sem 

,989 test í Textasýn

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Póstnúmer 

Villa þar sem póstnúmer var ekki birt rétt í Textasýn hefur verið 

lagfærð. 

 2019.2.4

Bug ZSAGA-13530 Vantar hlekk í viðhengi 

í textasýn í vinnulista 

forsíðu starfsmanns

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Hlekkir í viðhengi 

Villa þar sem hlekkir í viðhengi í Textasýn birtust ekki hefur 

verið lagfærð. 

2019.2.4

Bug ZSAGA-13374 Lífsógnandi greiningar 

færast ekki í snjókorn 

þegar staðfest er í 

Textasýn

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - staðfesting á eyðublöðum 

Nú uppfærist snjókornið þegar lífsóknandi greiningu er bætt við 

þau blöð sem stilligildi 1202 skilgreinir.

2019.2.1, 

Bug ZSAGA-13089 Villa þegar 

Meðferðaseðill 

göngudeildar er 

opnaður í textasýn

Textasýn (WPF) h4. Textasýn (WPF) 

Villa sem kom upp í Textasýn þegar engir íhlutir eru skráðir í 

eyðublað „Meðferðaseðill göngudeildar“ hefur verið löguð.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13043 Laga skjámynd í 

textasýn þegar sía 

skilar tómri niðurstöðu

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Sía skilar engri niðurstöðu 

Villa var löguð í nýju textasýn þar sem textinn ,,Engin gögn 

fundust" birtist yfir skilaboðum sem sýnd eru þegar skilyrði í síu 

á textasýn skila engri niðurstöðu. Núna birtist aðeins viðeigandi 

skilaboð um að ,,þessi skilyrði skila engri niðurstöðu".
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Feature 

Request

ZSAGA-12967 Sem notandi sé ég TR-

V beiðni um 

sjúkraþjálfun með yfirlit 

og ítarlegri gögn skv 

skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - TR-V beiðni um sjúkraþjálfun  (#394) 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitina „Ágrip 

sjúkrasögu/skoðun“, „Tegund þjálfunar“, „Fyrirmæli til þjálfara 

um meðferð“ og „Umsögn sjúkraþjálfara“ þegar Textasýn er 

stillt á að sýna „Nánar“. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12966 Sem notandi sé ég 

Samskiptaseðill 

mæðraverndar með 

yfirlit og ítarlegri gögn 

skv skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Samskiptaseðill mæðraverndar (#365) 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitinn „Saga og mat“ þegar 

Textasýn er stillt á að sýna „Nánar“. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12965 Sem notandi sé ég Bréf 

til sjúklings með yfirlit 

og ítarlegri gögn skv 

skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Bréf til sjúklings. 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. ,,Efni 

bréfs“ og ,,Texti“ birtast í textasýn sem aðalatriði eyðublaðs. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12964 Sem notandi sé ég 

Tilvísun með yfirlit og 

ítarlegri gögn skv 

skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Tilvísun (#196) 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitinn „Innihald“ þegar Textasýn er 

stillt á að sýna „Nánar“. 

 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12963 Sem notandi sé ég 

Læknabréf - sjúkrahús 

með yfirlit og ítarlegri 

gögn skv skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Læknabréf (Eyðublað 186) 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitina „Innihald“, „Sérfræðingur“ og 

„Höfundur“ þegar Textasýn er stillt á að sýna „Nánar“.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12962 Sem notandi sé ég 

Aðgerðalýsing með 

yfirlit og ítarlegri gögn 

skv skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - (or) Aðgerðalýsing 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitina „Pre-op mat“, „Almenn 

lýsing“ og „Sérstaklega athugavert við aðgerð“ þegar Textasýn 

er stillt á að sýna „Nánar“.
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Feature 

Request

ZSAGA-12961 Sem notandi sé ég 

Sjúkraskrá með yfirlit 

og ítarlegri gögn skv 

skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - (or) Sjúkraskrá 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitina 

„Sjúkrasaga“, „Heilsufarssaga“, „Félagssaga“  og 

„Skoðun/Samantekt“ þegar Textasýn er stillt á að sýna 

„Nánar“. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12960 Sem notandi sé ég 

Beiðni um meðferð 

með yfirlit og ítarlegri 

gögn skv skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Beiðni um meðferð / rannsókn 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitina „Nánari skýring á beiðni“  og 

„Athugasemd“ þegar Textasýn er stillt á að sýna „Nánar“. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12957 Sem notandi sé ég 

Bráðamóttökuskrá með 

yfirlit og ítarlegri gögn 

skv skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Eyðublað #418(Bráðamóttökuskrá) 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitina „Saga“, „Skoðun“, 

„Rannsóknir“ og „Álit og áætlun“ þegar Textasýn er stillt á að 

sýna „Nánar“. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12955 Sem notandi sé ég 

NOMESKO - 

Slysaskráning með 

yfirlit og ítarlegri gögn 

skv skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - NOMESKO slysaskráning 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitinn „athugasemd“ þegar 

Textasýn er stillt á að sýna „Nánar“.  

 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12953 Sem notandi sé ég 

Göngudeildarnótu með 

yfirlit og ítarlegri gögn 

skv skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Göngudeildarnóta 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitinn „Nóta“ þegar Textasýn er 

stillt á að sýna „Nánar“. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12951 Sem notandi sé ég 

Læknabréf með yfirlit 

og ítarlegri gögn skv 

skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Eyðublað #186 (Læknabréf) 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitinn „innihald“ þegar Textasýn er 

stillt á að sýna „Nánar“. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-12950 Textasýn - 

Innlagnardagur í (or) 

Sjúkraskrá verður að 

útskriftardegi í textasýn

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - (or) Sjúkraskrá 

Villa þar sem innlagnardagur var ranglega merktur sem 

útskriftardagur við birtingu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið 

lagfærð. 

2019.2.1

33 of 40

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12961
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12960
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12957
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12955
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12953
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12951
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-12950


Feature 

Request

ZSAGA-12949 Sem notandi sé ég 

Meðferðarseðill, 

gögnudeild með yfirlit 

og ítarlegri gögn skv 

skilgreiningu

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Meðferðarseðill, göngudeild 

Framsetningu eyðublaðsins í Textasýn hefur verið breytt. Nú 

birtast aðeins gögn skráð í reitina „Aðdragandi komu, saga og 

mat“ og „Framvinda og áætlun“ þegar Textasýn er stillt á að 

sýna „Nánar“. 

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12918 Sem notandi í Textasýn 

get ég valið aðgerðir 

fyrir eyðublaðið til 

hægri við Titil blaðsins, 

úr dropdown menu ef 

þær eru fleiri en ein

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Aðgerðir í fellilista 

Viðmót á textasýn bætt: ef hægt er að framkvæma fleiri en 

eina breytingu á eyðublaði birtast aðgerðirnar í fellilista.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12917 Sem notandi í Textasýn 

get ég valið aðgerð fyrir 

eyðublaðið til hægri við 

Titil blaðsins

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Aðgerðir á eyðublaði til hægri 

Viðmót á textasýn bætt: aðgerðir sem hægt er að framkvæma 

á viðkomandi eyðublaði birtast hægra megin við titil blaðsins.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12916 Sem notandi í Textasýn 

sé ég titil eyðublaðsins 

í einni línu, auk nafni 

læknis, starfstitli og 

deild

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Upplýsingar um eyðublað birt í einni línu 

Viðmót á textasýn bætt: titill eyðublaðs, nafn læknis, starfstitill 

og deild birtist nú í einni línu.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12915 Sem notandi í Textasýn 

get ég opnað/lokað 

hverju og einu ítarlegu 

gagni

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Ítarlegri gögn opnuð með "Sjá meira" 

Endurbætur á viðmóti textasýnar: hægt er að sjá ítarleg gögn 

með því að smella á „Sjá meira...“ þegar verið er að skoða 

textasýn „Nánar“. Hægt er að loka ítarlegum gögnum með því 

að fella saman eyðublað eða fara í yfirlit.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12914 Sem notandi í Textasýn 

get ég opnað/lokað 

öllum ítarlegum 

gögnum með einni 

aðgerð

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Ítarleg gögn opnuð í dýptarstikunni 

Endurbætur á viðmóti textasýnar: til að opna öll ítarleg gögn er 

hægt að smella á „Ítarlegt“ á dýptarstikunni. Til að loka öllum 

ítarlegum gögnum er smellt á „Yfirlit“ eða „Nánar“ á 

dýptarstikunni.
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Feature 

Request

ZSAGA-12913 Sem notandi í Textasýn 

get ég opnað/lokað 

Aðalatriði og Ítarleg 

gögn

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Dýptarstika á gögn 

Endurbætur á viðmóti textasýnar: hægt er að opna og loka 

yfirsýn yfir aðalatriði og ítarleg gögn í eyðublaði.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12911 Sem notandi í Textasýn 

sé ég Aðalatriði í sér 

dálki (60% að stærð) 

og ítarlegri gögn í sér 

dálki (40%)

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Aðalatriði og ítarleg gögn fyrir eyðublöð 

Endurbætur á viðmóti nýju textasýnar: aðalatriði eyðublaðs eru 

sýnd í stærri dálki (60% af heildarstærð) og ítarleg atriði sýnd í 

minni dálki (40% af heildarstærð).

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12910 Sem notandi í 

Samtengingum, 

Forsíðu Sjúklings, 

Forsíðu Starfsmann, 

Eyðublaðaeiningunni 

sé ég ítarleg gögn fyrir 

eyðublöð í Textasýn

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - birting á gögnum 

Þegar textasýn fyrir eyðublað er birt, t.d. í Forsíðu sjúklings, 

koma öll ítarleg atriði fram. Í nýju textasýn, þar sem birt er yfirlit 

einstaklings, koma einungis aðalatriði eyðublaðanna fram - 

nema valið sé ítarlegt yfirlit.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12909 Sem notandi í 

Textasýnareiningunni 

og í Aukaglugga get ég 

valið slider til að sjá 

mismunandi ítarleg 

gögn, Titill, Aðalatriði, 

Ítarlegt

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Dýptarstika á gögn 

Endurbætur á viðmóti textasýnar: hægt er að velja hversu 

ítarleg gögn eru birt í textasýn með dýptarstiku. Valkostirnir eru 

að birta: 1) titil, 2) aðalatriði eða 3) ítarleg gögn.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-12733 Textasýn - 

Performance - 

Endurskoða alla 

provider-a með tilliti til 

performance

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - hraðaaukning 

Ný textasýn var yfirfarin með tilliti til hraðaaukningar. Fyrirspurn 

fyrir einstakling með mikið af gögnum fór úr 10 mín niður undir 

3 í prófunarumhverfi.

2019.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-11346 Textasýn - Sýna komur 

í Afgreiðslu sem ekki 

eru ADT komur

Textasýn (WPF) h4.  Ný Textasýn - komur 

Komur sem ekki eru lotutengdar eru nú birtar í Textasýn. 
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Bug ZSAGA-12751 Breyta gagnagrunnssýn 

- 

V_URV_TR_REIKN_M

ASTER - taka afslátt og 

lækkun vegna hámarks 

með í sendingum til SÍ

TR Reikningar 

(gaTRInvoice)

h4. Reikningsyfirlit - sérfræðireikningar 

Í reikningsyfirliti þar sem hægt er að fara yfir þá 

sérfræðireikninga sem senda skal til SÍ var búið 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.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12995 Ung & Smá - Áminning 

vegna bólusetninga - 

Of margar áminningar

Ung- og 

smábarnavernd 

(gaChildrenObserv

ation)

h4. Ung- og smábarnavernd - Áminningar 

Vitjanir og símtöl vekja ekki upp áminningu um bólusetningar.

2019.2.1

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.

 2019.2.7

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.GetLatestVitalAndOxygenMeasurementsF

romDate ] 

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/MedicalData

Service.svc] 
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Feature 

Request

ZSAGA-13510 Ný vefþjónusta til að 

senda skilaboð til 

einstaklings með 

viðhengi

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur Sögu - Senda skilaboð með viðhengi [ 

PatientPortalService.SendNoReplyMessageToPatient ] 

Möguleiki er að senda skilaboð til sjúklings í Veru með einu 

viðhengi í gegnum Patient portal þjónustuna 

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

Service.svc]  

SendNoReplyMessageToPatient.  

Viðhengið er valkvæmt. 

 2019.2.7

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/PatientPortal

Service.svc]  

SendNoReplyMessageToPatient.  

2019.2.7

Feature 

Request

ZSAGA-13508 Vefþjónustan: 

Employee:GetTimeSlot

s skili upplýsingum um 

stöðu

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur - ScheduleService - GetTimeSlots - 

„Eiginleikanum 'TimeSlotAvailability' er nú skilað“ 

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

eduleService.svc|http://localhost/SagaServices/Schedule/Sche

duleService.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' 
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Feature 

Request

ZSAGA-12594 Búa til 

textasýnarvefþjónustu 

sem skilar einfaldara 

xmli

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur Sögu - TextViewService 

Komin er ný og endurbætt vefþjónusta: 'GetTextView', sem 

skilar textasýn einstaklings á einfaldara XML sniði en 

vefþjónustan 'GetTextViewAsXml' gerir. Í þessari nýju 

vefþjónustu eru textasýnargögnin flött betur út.

2019.2.1

Bug ZSAGA-11612 Villa við að skrá íhlut 

með vefþjónustu 

RegisterCvkPatientItem 

- integrity constraint 

villa

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur Sögu - TreatmentService 

Villa í vefþjónustunni RegisterCvkPatientItem, sem gerði það 

að verkum að ekki var mögulegt að skrá íhlut, hefur verið 

löguð.

2019.2.1

Bug ZSAGA-11610 Villa við að skrá íhlut 

með vefþjónustu 

RegisterPatientItem - 

integrity constraint villa

Vefþjónustur 

(external)

h4. Vefþjónustur Sögu - TreatmentService 

Villa í vefþjónustunni RegisterPatientItem, sem gerði það að 

verkum að ekki var mögulegt að skrá íhlut, hefur verið löguð.

2019.2.1

Bug ZSAGA-13645 Áætlun sem liggur ofan 

á eldri ætti að vera 

ríkjandi/ráðandi. Líka 

þegar nýrri er ekki 

bókanleg

Vera 

(Fyrirspurnalag)

h4. Gagnaveitur Veru - Tímabókanir 

Áætlun sem er „Ekki bókanleg“ eða „Bókanleg með 

staðfestingu“ lokar nú fyrir Verubókanir á undirliggjandi 

áætlunum. 

 2019.2.7

Bug ZSAGA-13642 Vera tímabókanir - "Má 

bóka með staðfestingu" 

ætti ekki að sjást og 

einungis vefbókanleg 

aðföng ættu að birtast

Vera 

(Fyrirspurnalag)

h4. Tímabókanir í Veru 

Nú birtast eingöngu tímar úr áætlun sem merktar eru með „Má 

bóka“ í „Bókun leyfileg“. 

Nú birtast aðföng sem ekki eru vefbókanleg ekki í Veru.

 2019.2.7

Feature 

Request

ZSAGA-12262 Sem Heilsuvera get ég 

sótt x næstu lausa tíma 

hjá völdu aðfangi

Vera 

(Fyrirspurnalag)

h4. Gagnaveita fyrir Heilsuveru - næstu lausu tímar hjá völdu 

aðfangi 

Kom inn sem hluti af ZSAGA-13029 - Sem notandi Heilsuveru 

get ég séð næsta lausa tíma einhvers læknis á stöð
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Bug ZSAGA-12930 Skilaboð frá lækni enda 

hjá röngum einstaklingi 

í Veru

Vera 

(Samskiptaborð)

h4. Yfirlit Stofnunar - Veru fyrirspurnir á rangan einstakling 

Í sjaldgæfum tilvikum getur viðmótið ekki uppfærst eins hratt 

og þyrfti og þess vegna 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.

 2019.2.1

Bug ZSAGA-12411 Ekki hægt að senda 

vísun í viðhengi, notar 

skilaboðaeininguna

Viðhengi 

(gaAttachments)

h4. Viðhengi - Senda vísun 

Virknin að „Senda vísun í viðhengi“ í einingunni Viðhengi notar 

nú nýju skilaboðaeininguna í Forsíðu starfsmanns í stað 

gömlu. 

2019.2.1

Bug ZSAGA-12806 Villa þegar ákveðin lyf 

eru valin í yfirliti 

stofnunar 

(Vera/lyfjaendurnýjun)

Yfirlit Stofnunar h4. Yfirlit stofnunnar - Lyfjaendurnýjun 

Villa sem upp kom þegar sumar beiðnir um lyfjaendurnýjun 

voru valdar í Yfirliti stofnunnar hefur verið lagfærð. 

 2019.2.1

Bug ZSAGA-12669 Vantar að birta 'icon' 

fyrir No reply skilaboð í 

Eldri skilaboð

Yfirlit Stofnunar h4. Yfirlit stofnunnar 

Tákn bætt við fyrir skilaboð læknis sem má ekki svara.  

!employee_man-arrow_right.png|thumbnail! 

 

2019.2.1

Bug ZSAGA-12659 Vantar endurnýjun 

þegar notandi fær 

aðgang að gögnum

Yfirlit Stofnunar h4. Yfirlit stofnunar - Spurningalisti 

Villa var löguð þar sem skjámynd endurnýjaðist ekki þegar 

verið var að skoða spurningalista eftir að hafa sótt um aukinn 

aðgang að sjúkraskrá svaranda.
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Feature 

Request

ZSAGA-13323 Sem Saga sendi ég 

ítarlegri upplýsingar um 

innskráðan Sögu 

notanda yfir til Lumina

h4. Lumina - ítarlegri upplýsingar um innskráðan notanda 

Nú eru ítarlegri upplýsingar um innskráðan notanda sendar yfir 

þegar LUMINA er ræst. Upplýsingarnar er að finna innan í 

<User /> 

{code} 

"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> 

<EventData> 

<Event> 

<Id>98F58D7B-BEAD-4226-88DF-40E175831549</Id> 

</Event> 

<User> 

<PersonId>0606066669</PersonId> 

<MdNo>8668</MdNo> 

<Name>Hrafnaflóki Hrafnsson</Name> 

</User> 

<ClientState></ClientState> 

</EventData>" 

{code}

2019.2.1

Bug ZSAGA-12934 Rafrænt skjal í 

Heilsuveru-viðhengi 

hreinsast ekki út

h4. Eyðublöð - Rafræn skjöl í HeilsuVeru - Eyða út viðhengjum 

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.

2019.2.1

Bug ZSAGA-12687 Kassanr. í móttökunum 

eru að ruglast!

h4. Afgreiðsla - Kassanúmer 

Kassanúmer eru nú geymd í gagnagrunni eftir notanda og 

tölvu.  

Kassanúmer sést nú í afgreiðslueiningunni og kemur þá á eftir 

heiti deildar. 
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