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Eyðublöð og Rafræn eyðublöð 
Gervikennitölur 

Skilaboð frá móttakanda hverfa ekki 
Ógilt blað prentað 

Athugasemd til apóteks á lyfseðli/lyfjaávísun 
Útprentun á tilvísun 

Sjálfvirkur viðtakandi 
Velja nýjan viðtakanda 

Saga 2019.3 
 

Gervikennitölur 

Ekki er lengur hægt að senda eyðublöð rafrænt á einstakling með gervikennitölu. 

 

Eftirfarandi skilaboð birtast: 

 
 
Rafræn Eyðublöð - Skilaboð frá móttakanda sýnileg 

Þegar eyðublað er sent rafrænt er boðið upp á að senda skilaboð með eyðublaðinu. Þessi 
skilaboð eru sýnileg í eyðublaðaeiningu þegar móttakandi merkir þau sem lesin eða ólesin.  

Skilaboðin birtast einnig sem hluti af skeytinu sem sent er á móttakandann undir Forsíða 
starfsmanns -> Skilaboð ->Tilkynningar og Rafræn skeyti. 
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Svona lítur þetta út í Sögu: 

Í Rafænum eyðublöðum, þegar móttakandi smellir á „Senda áfram“ þá getur hann skrifað 
skilaboð til þess sem hann sendir rafræna eyðublaðið á.  

 

Í Eyðublöðum merkt lesin/ólesin: 

 

 

Í Forsíðu starfsmanns – Tilkynningum: 
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Í Forsíðu starfsmanns – Rafræn skeyti: 

 
 
 
Ógilt blað prentað 
Ef ógilt blað er prentað, þá kemur textinn (Ógilt) fyrir aftan titil eyðublaðsins. 

 
 
Lyfseðill – athugasemd til apóteks 
Búið er að fjarlægja hak á lyfseðlum og lyfjaávísunum sem notað var til að tilgreina að senda 
ætti athugasemd til apóteks. Þess í stað eru nú tveir athugasemdarreitir. Annar þeirra heitir 
„Athugasemd til apóteks“ og það sem er skrifað í hann er sent til apóteks. Hinn reiturinn er 
ekki sendur með lyfseðli/lyfjaávísun. Þessari virkni er búið að bæta við í eyðublöðum, 
lyfjaendurnýjun í lyfjakorti í Forsíðu sjúklings og Lyfjakorti (WPF), lyfjaendurnýjun í Forsíðu 
starfsmanns, Lyfjaendurnýjun í Veru og einnig í lyfjaendurnýjun í gamla lyfjakortinu.  
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Útprentun á Tilvísun nr. 196 
Útprentun á eyðublaðinu hefur verið breytt. Ef blaðið er móttekið rafrænt þá birtist 
upprunastofnun á eyðublaðinu í útprentun.  
 
Sjálfvirkur viðtakandi stilltur á eyðublöðum 

Nú ræður stilligildi nr. 1235 því hvort að heimilislæknir skjólstæðings er settur sjálfkrafa sem 
viðtakandi á nokkrum tegundum eyðublaða þegar nýtt blað er búið til. Til að koma í veg fyrir 
að heimilislæknir sé sjálfkrafa settur sem viðtakandi þarf að óvirkja stilligildið. 

Eyðublöð sem þessi breyting hefur áhrif á: (or) Læknabréf (eb12), (or) Göngudeildarnóta 
(eb58), Almennt læknabréf (eb64), Hjúkrunarbréf (eb78), Læknabréf (eb186), Tilvísun 
(eb196), (er) Læknabréf v/sykursýki (eb238), (pt) Læknabréf -BUGL (eb300), (HTÍ) Læknabréf 
(eb374), Læknabréf v/ sykursýki (eb408), Bráðamóttökuskrá (eb418) 

 
 
Móttekin skeyti – velja nýjan viðtakanda 

Nú er hægt að velja nýjan viðtakanda móttekins rafræns skeytis sem er merkt „Ólesið“. Í 
Rafrænum sendingum, undir „Móttekin skeyti“ er hægt að smella á „Senda í óflokkað“. Við 
það fer skeytið aftur í „Óflokkað“ líkt og viðtakandi hafi hafnað því. 

 

 
 
 
Með kveðju  

Origo Heilbrigðislausnir 


