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Flýtilistar WPF
Ný eining í Sögu fyrir kerfisstjóra
Saga 2019.3
Flýtilistar WPF er ný eining í Sögu og er hún staðsett í „Umsjón“ (eftir að kerfisstjóri hefur
sett hana á hlutverk).
Flýtilistar eru ýmist ferli eða safn atriða og eru sumir þeirra notendastýrðir. Í þessari einingu
geta kerfisstjórar breytt og aðlagað notendastýrðum flýtilistum í Sögu fyrir sína stofnun.
Dæmi um notendastýrða flýtilista:
• Greiningar á eyðublaði „Bráðamóttökuskrá“ nr. 418
• ISO merkt hjálpartæki SÍ sem eru valin á eyðublaði „TR-V hjálpartæki“ nr. 342
• Hjúkrunarferli í Meðferð

Listar
Þegar einingin er opnuð sér notandi töflu vinstra megin með flýtilistum í flipanum „Listar“.
Þegar hann velur lista birtast hægra megin á skjánum nánari upplýsingar um þann lista.
Notandi getur smellt á pinnann yfir listunum til að „festa” (dock-a) þann lista. Þá er meira
pláss fyrir upplýsingar um valinn lista.
Þegar kóði er valinn í efri glugganum birtast upplýsingar um tengda lista þess kóða
(greiningar) í sýninni fyrir neðan og hægra megin; „Deildir“, „Einkenni“, „Orsakir“,
„Meðferðir“ og „Verkþættir“.
Í „Deildir“ (hægra megin) birtast allar deildir sem nota þennan lista, þ.e. listinn hefur verið
settur á þessar deildir.
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Við það að smella á meðferð, í neðri glugga, breytist listi yfir verkþætti til að sýna þá
verkþætti sem tilheyra valdri meðferð. Sjá dæmi hér fyrir neðan.
Hér hefur verið valið „Nærvera“ undir „Meðferðir“ og hægra megin birtast þeir verkþættir
sem eru í boði við val á þeirri meðferð.

Hér hefur verið valið „Slökun“ undir „Meðferðir“ og hægra megin birtast þeir verkþættir sem
eru í boði við val á þeirri meðferð.

Notandi getur ýtt á penna við nafn listans (ef listinn býður upp á það).

Þá opnast gluggi þar sem notandi getur breytt þeim upplýsingum um listann sem eru ekki
læstar (grátt).
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Notandi getur einnig hægri smellt á lista í töflunni sem sýnir alla lista. Þar eru þrír
valmöguleikar; „Afrita lista“, „Breyta lista“ og „Eyða lista“. Þegar notandi velur að breyta lista
þá opnast sami gluggi og þegar notandi smellir á pennan hægra megin við nafn listans. Sjá
mynd hér fyrir ofan.

Þegar notandi velur að afrita listann þá opnast sami gluggi með öllum sömu upplýsingum
nema hvað notandi getur sett nýtt númer og búinn er til nýr listi við vistun. Ef ekkert númer
er valið fær listinn sjálfkrafa númer sem er einum hærra en hæsta listanúmerið í listanum.

Notandi getur einnig valið að eyða þeim listum sem bjóða upp á það. Upp kemur spurning
þar sem notandi þarf að staðfesta hvort hann vilji eyða listanum eða ekki.
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Ef ýtt er á + fyrir ofan töflu með listum þá opnast auður skráningargluggi og notandi getur
búið til nýjan lista frá grunni.

Nýskráningargluggi

Í glugganum eru fjórir flipar.
• Almennt – Hér eru skráðar almennar upplýsingar um listann. Listahópar eru valdir úr
fellivallista. Farið er nánar í Listahópa hér fyrir neðan. Stýring er fellivalmynd og hægt
er að velja um: „Einungis hægt að skoða“, „Breyta má innihaldi“ og „Allt leyfilegt“.

•

Kóðar - Hér er hægt að setja kóða á listann og breyta stillingum kóða á listanum.
Hægt er að haka í „Virkt í lista“ eða afhaka. Hægt er að eyða kóða úr listanum með
því að smella á ruslatunnutáknið og loks er hægt að breyta „Röðun“ með því að
skrifa inn númer kóða í lista.

Þegar kóða er bætt við listann skrifar notandinn t.d. byrjun á heiti kóða og smellir svo
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á Enter á lyklaborðinu. Þá opnast val um mismunandi tegundir kóða í flipum. Notandi
getur valið tegund kóða og svo tvísmellir hann á þann kóða sem hann ætlar að nota
og við það velst hann.

•

Tengdir Listar - Hér er hægt að tengja atriði við kóða, þ.e. „Orsakir“, „Einkenni“,
„Meðferðir“ og „Verkþættir“ og fjarlægja atriði af tilteknum listum sem eru tengd við
kóðann. Hér sjást tvö einkenni sem er búið að tengja við kóðann og ef notandi
smellir á ruslatunnutáknið þá eyðir hann völdu atriði úr listanum.

Þegar notandi velur flipann „Verkþætti“ þá birtast þær meðferðir sem hann hafði
skráð í flipanum „Meðferðir í efri hluta gluggans. Notandi velur meðferð og bætir
verkþáttum við hana.

•

Deildir - Hér er hægt að setja deildir á listann og haka eða afhaka í „Orsakaþættir“,
„Einkenni“, „Meðferðir“ og „Verkþættir“. Ef t.d. afhakað er í „Meðferðir“ á tiltekinni
deild þá birtast meðferðarkóðalistar og verkþættir tengdir meðferðinni ekki á
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deildinni. Loks er hægt að eyða út skráningu á deild með því að smella á
ruslatunnutáknið.

Listahópar
Í flipanum Listahópar býðst notanda að skoða hvaða listar eru í hvaða listahópi. Einnig er
hægt að bæta við listum í listahópa (með plúsnum) eða fjarlægja lista úr þeim (ruslatunna).
Þetta á einungis við lista sem eru ekki þegar í listahópum.

Deildir
Í flipanum Deildir getur notandi skoðað hvaða listar hafa verið settir á deild. Notandi velur
deild í töflunni hægra megin og þá birtast listar á þeirri deild vinstra megin í glugganum.
Notandi getur bætt við listum á valda deild eða tekið þá af henni. Að svo stöddu er ekki hægt
að ákveða hvaða tengdu listar eru virkir í þessum flipa. Til þess þarf að velja listann sjálfan í
fyrsta flipanum og eiga við hann þar.
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Með kveðju
Origo Heilbrigðislausnir

