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Issue 

Type
Key Summary Components Release Comments

Affects 

Version/s
Fix Version/s

Bug ZSAGA-13618 Lotur - hægt að breyta 

ábyrgum eftir að sjúklingur 

hefur útskrifast

ADT (gaADT) h4. ADT lotur - Breyta lotu eftir útskrift 

sjúklings

Stilligildi 900 bætt við. Ef það er virkt þá 

er leyfilegt að breyta ábyrgum, 

ábyrgum hjúkrunarfræðingi og 

starfsfólki lotu eftir að sjúklingur hefur 

verið útskrifaður. Sjálfgefið gildi 

stilligildisins er óvirkt.

2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-13729 Útskriftaráætlun breytist 

sjálfkrafa þegar verið er að 

skrá eitthvað annað 

ADT (gaADT) h4. Útskriftaráætlun - virkni til að 

uppfæra áætlaðan útskriftardag löguð

Villa var löguð þar sem áætluð útskrift í 

Útskriftaráætlun sjúklings var uppfærð 

þrátt fyrir að valið væri að hætta við í 

innritunarglugga fyrir lotu. 

Innritunarglugginn fyrir lotu sem um 

ræðir er aðgengilegur úr ADT/Lotum og 

tímabókunarglugga í afgreiðslukerfi 

þegar sjúklingur er innritaður í ferlilotu.

Virknin er svona:

 - Ef ekki er til útskriftaráætlun þá er 

ekkert gert.

 - Ef dagsetning í innritunarglugga fyrir 

lotu er ekki breytt þá er ekkert gert .

 - Ef innritun er skráð og áætluð 

útskriftardagsetning er skráð þá er 

áætluð útskriftardagsetning uppfærð í 

útskriftaráætlun.

 - Ef innritun er breytt og áætluð 

útskriftardagsetning er breytt þá er 

áætluð útskriftardagsetning uppfærð í 

útskriftaráætlun.

 - Ef innritun er breytt og áætluð 

útskriftardagsetning er hreinsuð þá 

hreinsast hún líka í Útskriftaráætlun.

2019.2.6 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2

Bug ZSAGA-14395 Villa við að eyða mörgum 

komum á dagdeild í 2019.2

ADT (gaADT) h4. ADT - Villa við að skrá margar 

komur

Villa sem kom af og til þegar valið var 

að skrá margar komur hefur verið 

löguð.

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.8
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Bug ZSAGA-13728 Aðgerðin "leiðrétta innritun" 

breytir öllum tengdum legum

ADT (gaADT), 

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Legur 

(gaADTAdmission

s)

h4. Adt | Legur | Eyðublöð - leiðrétta 

innritun (villa löguð)

Ef innritun var leiðrétt eftir flutning milli 

þjónustuflokka þá breyttist 

innritunarmáti fyrir innritun í öllum 

lotum innan sömu vistar. Þetta hefur 

verið lagað og nú uppfærist 

innritunarmáti eingöngu fyrir þá lotu 

sem valið er að breyta innritun fyrir.

2019.2 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.5

Feature 

Request

ZSAGA-10029 Hægt verði að stilla niður á 

deild hvort leyfa einstaklingi 

að bóka fleiri en einn tíma í 

Veru

Aðföng 

(gaResources)

h4. Jafntímavera - fleiri en ein 

tímabókun

Nú er hægt að stilla fyrir deild hversu 

marga tíma einstaklingur getur bókað í 

gegnum Heilsuveru. Það er stillt í 

Kerfisumsjón.

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14109 Vefbókanlegt aðfang 

hjúkrunarfræðinga á Húsavík 

sést ekki í Heilsuveru

Aðföng 

(gaResources)

h4. Heilsuvera - vefbókanlegt aðfang er 

nú sýnilegt þó læknir sé ekki 

skilgreindur 

 

Villa var löguð þar sem aðfang var ekki 

sýnilegt í Heilsuveru ef læknir var ekki 

skilgreindur.

2019.2, 

2019.3, 

2020.1

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2
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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.

2017.1 2019.2.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13054 Sem kerfisstjóri get ég stillt að 

form tímabókunar sé ekki 

mögulegt að afbóka í 

Heilsuveru

Afgreiðsla (gaSab) h4. Jafntímavera - Stilla fyrir form 

tímabókunar hvort megi afbóka tíma í 

gegnum Heilsuveru 

Nú er hægt að stilla fyrir form 

tímabókunar hvort hægt eigi að vera að 

afbóka tíma í gegnum Heilsuveru.

2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-13078 Tímaókanir í Veru - 

Ruglingsleg uppsetning

Afgreiðsla (gaSab) h4.  Jafntímavera - Tímabókun, 

staðsetning

Nú skila gagnaveitur Sögu.Net fyrir 

tímabókanir staðsetningu aðfangs sem 

tímabókun tilheyrir.

Eftirfarandi atriðum var bætt við 

*AppointmentData* sem er hluti af 

AppointmentUserBookingsReply og 

AppointmentListReply.

{code}

      public int ResourceGroupId { get; 

set; }

      public string ResourceGroupName { 

get; set; }

      public string ResourceGroupAddress 

{ get; set; }

{code}

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13133 Sem notandi í Afgreiðslu get 

ég troðið tímabókun á aðfang 

skv skilgreiningu í formi 

tímabókunar, max fjöldi 

einstaklinga

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - hámarksfjöldi í tíma

Nú er hægt að skrá hversu margir geta 

verið í tíma. Þetta er stillt á formi 

tímabókunar í Stillingar - Form 

tímabókunar - Fjöldi manns í tíma.

 Þegar formið er svo tengt við áætlun 

fyrir aðfang Afgreiðsla - Uppsetning - 

Áætlanir, þá er tekið mið af því þegar 

reynt er að skrá tímabókun á 

áætlunina.

h4. Nánar

- Ef engin áætlun er skráð fyrir aðfang 

þá er hámarkið sjálfgefið 20.

- Tekið er mið af nýjustu áætlun ef fleiri 

en ein áætlun skara sama tímabil.

- Ef nýjasta áætlun fyrir tímabil sem er 

reynt að bóka á er ekki með 

skilgreindan hámarksfjölda í tíma þá er 

hámarkið einnig sjálfgefið 20.

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13299 Sem Saga skila ég tegund 

aðfangs (type í T_Resource) 

yfir til Heilsuveru

Afgreiðsla (gaSab) h4. Jafntímavera - Tímabókanir, aðföng 

 

Nú er tegund send með upplýsingum 

um aðfang í tímabókunargagnaveitum 

Veru. 

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13327 Sem notandi get ég tengt 

miðlæga tilvísun við 

tímabókun

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - tenging tilvísana við 

tímabókanir, komur og reikninga

Í útgáfu 2019.3.1 er búið að ganga frá 

því að hægt sé að tengja tilvísanir sem 

búið er að samþykkja til meðferðar hjá 

lækni á stöðinni / stofnuninni við 

tímabókanir og komur. Tilvísanir hafa 

ákveðinn gildistíma og er þá ekki hægt 

að velja þær eftir að gildistíma lýkur.

Auðkenni tilvísana sjást í 

tímabókunarglugga, komuglugga, í 

komuflipa (á forminu sem sýnir 

upplýsingar um komuna) og jafnframt 

sést auðkenni tilvísunar í 

afgreiðsluglugga, sé það til staðar í 

komu þegar gert er upp og þá prentast 

það á reikninginn sömuleiðis.

Athugið: Þessi virkni verður einungis 

tekin til prófunará útvöldum stöðum í 

útgáfu 2019.3.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.6

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, 2019.2.1, 

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 

2019.1.10
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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, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.4

Bug ZSAGA-13884 Afgreiðslan hreinsar ekki 

sjálfkrafa út ef búið er að velja 

R reikning 

Afgreiðsla (gaSab) h4. Stillingar - ,,Ef stilligildi 2074 er virkt 

hreinsast sjálfkrafa úr skuldfæra ef búið 

er að velja R reikning" 

 

Ef stilligildi 2074 er virkt hreinsast 

sjálfkrafa úr skuldfærða kaflanum ef 

búið er að velja R reikning eins og gert 

er með greiðsluformskaflann.

2019.2, 

2019.3, 

2019.3.1

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13131 Sem Saga skrái ég email og 

GSM í persónuupplýsingar 

einstaklings þegar notandi 

bókar tíma í Heilsuveru

Afgreiðsla 

(gaSab), 

Persónuupplýsing

ar, Vera 

(Fyrirspurnalag)

h4. Jafntímavera - tímabókanir, netfang 

og farsímanúmer

Nú er hægt að skrá netfang og 

farsímanúmer með þegar tímabókun er 

gerð með 

AppointmentBookingRequest.

Til þess að fá nánari upplýsingar um 

málið hafið samband við Origo 

Heilbrigðislausnir.

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7

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, 2019.3, 

2019.3.1, 

2019.2.7, 2019.2.8
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Bug ZSAGA-10044 Laga hvernig nafn og 

kennitala birtast gagnvart 

notandanum í detail viewinu

Birting á 

rannsóknarniðurs

töðum

h4. Rannsóknarniðurstöður - Kennitala 

er læsilegri í ítarlegri sýn í 

rannsóknarniðurstöðum 

 

Nú stendur  „Jón Jónsson  kt. 123123-

1239“ í stað „Jón Jónsson 1231231239“ 

þegar farið er í rannsóknarniðurstöður 

og lína valin. Þetta gerir kennitölu 

talsvert læsilegri.

2018.1 2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-12511 Innsláttar reitir án 

stærðartakmarkana

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar - 

Stærðartakmarkanir á reiti í miðju fóts í 

dagplani deildar 

 

Nú er búið að takamarka lengd texta í 

miðju fótar í dagplani deildar við 350 

slög. Það er sama lengd og aðrir reitir í 

fæti.

2019.1, 

2019.1.1

2019.3, 2019.3.1

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.

 

2019.1 2019.2.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1
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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 2019.1, 2019.2.1, 

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 

2019.1.10

Bug ZSAGA-13377 Leyfa innslátt í dagplan án 

þess að opna glugga o.fl.

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar 

 * 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.

2019.1 2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-13730 Deildarvaki - Ætti aldrei að 

sækja allar mælingar 

einstaklings

Deildarvaki h4. Deildarvaki - Aldur mælinga 

 

Nú er hámarks aldur mælinga sem sést 

á skjáborði í deildarvaka 31 dagar í stað 

ótakmarkaður. 

 

Þetta er sjálfgefin aldur ef engin stilling 

er á skjáborði fyrir. 

2019.2 2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-14171 Bæta við netfangi deildar Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað - Reykjalundur 

meðferðarbeiðni (nr. 5104), netfangi 

deildar bætt við 

 

Reiturinn „Netfang deildar“ er nú í 

undirskriftarhluta eyðublaðsins.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1
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Bug ZSAGA-13981 Villa: Reykjalundur 

meðferðarbeiðni prentast 

ekki rétt út úr 

eyðublaðaeiningu þegar texti 

er langur 

Dýnamísk 

skráningarform, 

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Útprentun úr Textasýn 

 

Villa þar sem eyðublöð með löngum 

texta prentuðust ekki rétt út hefur verið 

lagfærð. 

2019.3, 

2019.2.8

2019.2, 2019.3, 

2020.1, 2020.1.1, 

2019.3.2

Feature 

Request

ZSAGA-10623 Eyðublöð - ógild blöð prentuð Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð 

 

Ef ógilt blað er prentað, þá kemur 

textinn (Ógilt) fyrir aftan titil 

eyðublaðsins.

2019.3, 2019.3.1

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, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13155 Eyðublöð - Rafræn sending - 

Skilaboð frá móttakanda 

hverfa

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Rafræn sending - 

„Skilaboð með rafrænu eyðublaði 

hverfa ekki.“

Þegar eyðublað er sent rafrænt er 

boðið upp á að senda skilaboð með 

eyðublaðinu. Eftir þessar breytingar þá 

hverfa skilaboðin ekki þegar 

móttakandi merkir þau sem 

lesin/ólesin.

Nú birtast skilaboðin einnig sem hluti af 

skeytinu sem sent er á móttakandann 

undir Forsíða starfsmanns -> Skilaboð -

>Tilkynningar.

2019.3, 2019.3.1

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, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1
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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, 2019.2.1, 

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 

2019.1.10

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, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1

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.

Til þess að fá nánari upplýsingar um 

málið hafið samband við Origo 

Heilbrigðislausnir.

2019.2.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13549 Eyðublöð - Beiðni um 

myndgreiningu Hjartavernd 

#446 - Bæta við athugasemd 

og frjálsan texta

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublað - Beiðni um 

myndgreiningu (Hjartavernd) nr. 446 

(Retro)

„Hvaða rannsóknir óskast“ hefur verið 

samræmt við samsvarandi á Beiðni um 

myndgreiningu (Röntgen Domus) nr. 

529.

 

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.4

Feature 

Request

ZSAGA-13717 Loka á sendingu eyðublaða 

með gervikennitölu

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - gervikennitölur 

 

Ekki er lengur hægt að senda eyðublöð 

rafrænt á einstakling með 

gervikennitölu. 

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13756 Breyta eyðublaði um vottorð 

vegna stæðiskorts

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - TR-V læknisvottorð 

vegna umsóknar um stæðiskort (nr. 

421), skilyrðingar og nýtt svæði 

 

Nýjum skilyrðingum á innslegin gögn 

var bætt við eyðublað nr. 421. Einnig 

var nýju svæði fyrir gildistíma bætt við.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2

Bug ZSAGA-14567 Hægt er að senda lyfjaávísun 

án notkunarleiðbeininga

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Lyfjaávísun - 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Með krókaleiðum var hægt að senda 

eyðublaðið „Lyfjaávísun“ án þess að 

fylla út notkunarleiðbeiningar. Nú 

kemur viðvörun og lyfjaávísun er ekki 

send þegar notkunarleiðbeiningar eru 

tómar.

2019.3.10 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11
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Feature 

Request

ZSAGA-13142 Laga "Athugasemd til læknis" - 

Greining

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Forsíða 

starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

, Lyfjakort 

(gaMedCard), 

Lyfjakort (WPF)

h4. Nýr reitur fyrir athugasemd til 

apóteks við ávísun lyfja

Nú er búið að fjarlægja hak sem áður 

var notað til að tilgreina að senda ætti 

athugasemd með lyfjaávísun til 

apóteks. Þess í stað eru tveir 

athugasemdarreitir. Annar er ekki 

sendur með lyfjaávísun/lyfseðli en hinn 

er það.

 Þessari virkni er búið að bæta við í 

eyðublöðum, lyfjaendurnýjun í 

lyfjakorti (WPF) og einnig í 

lyfjaendurnýjun í gamla lyfjakortinu.  

 

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13340 Bæta dálki 

NOTE_TO_PHARMACY við 

S_SHEET_DRUG

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Forsíða 

starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

, Lyfjakort 

(gaMedCard), 

Lyfjakort (WPF)

h4. Nýr dálkur fyrir athugasemd til 

apóteks

Nýr dálkur er kominn í töflu 

S_SHEET_DRUG í hann verður vistuð 

athugsemd til apóteks sem mögulegt 

verður að skrifa í nýjan reit á 

lyfjaávísunum og lyfseðlum.

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13352 Bæta við reit fyrir 

Athugasemd til apótekts á 

lyfseðla/ávísanir

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Forsíða 

starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

, Lyfjakort 

(gaMedCard), 

Lyfjakort (WPF)

h4. Athugasemd til apóteks þegar 

lyfjum er ávísað

Á öllum lyfseðlum og lyfjaávísunum er 

nú kominn reitur fyrir athugasemd til 

apóteks. Hann er fyrir neðan reitinn 

fyrir athugasemd.

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13354 Fjarlægja hakið við hlið 

athugasemdar á 

lyfseðlum/ávísunum

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Forsíða 

starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

, Lyfjakort 

(gaMedCard), 

Lyfjakort (WPF)

h4. Ekki lengur notað hak til að senda 

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 

athugasemdareitir. Annar þeirra heitir 

athugasemd til apóteks og það sem 

skrifað er í hann er sent til apóteks

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-10562 Tilvísun merkist röngum aðila 

við útprentun

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Rafræn eyðublöð 

(gaElectronicShee

ts)

h4. Útprentun á Tilvísun nr. 196 

 

Útprentun á eyðublaðinu hefur verið 

breytt. Ef blaðið er móttekið rafrænt þá 

birtist upprunastofnun á eyðublaðinu. 

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-12211 Læknabréf - sjálfvirkur 

viðtakandi

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Stillingar 

(gaConfigurator)

h4. Eyðublöð - Hægt er að stilla hvort 

heimilislæknir birtist sjálfkrafa sem 

viðtakandi í nokkrum 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)

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-12312 Textasýn fyrir staðfest 

eyðublöð birtast ekki alltaf í 

Eyðublaðaeiningunni

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Textasýn (WPF)

h4. Eyðublöð - Textasýn 

 

Villa þar sem textasýn fyrir staðfest 

eyðublöð i Eyðublaðaeiningu birtist 

stundum ekki hefur verið lagfærð. 

2018.3, 

2019.1

2019.3, 2019.3.1
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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.

2019.1 2019.1, 2019.2.1, 

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 

2019.1.10

Bug ZSAGA-12692 Röng númer á Kóðum í 

Kóðatöflu í Flýtilistum

Flýtilistar WPF 

(gaShortListAdmi

nWPF)

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, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-12695 Sem notandi get ég séð 

Kóðanúmer í Meðferð og 

Verkþáttum.

Flýtilistar WPF 

(gaShortListAdmi

nWPF)

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, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13861 Saga - Framsetning á 

afgreiddu magni lyfjaávísana í 

Forsíðu Sjúklings

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover)

h4. Forsíða sjúklings - Óútleyst lyf - 

Afgreitt magn

Í dálkinum „Afgr. magn“ birtist nú fjöldi 

afgreiddra pakkninga lyfsins á forminu 

„_x af y pk.“, þar sem „x“ er fjöldi 

afgreiddra pakka og „y“ er heildarfjöldi 

ávísaðra pakka.

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13875 Saga - Villa í dálkinum "Laus til 

afgreiðslu" fyrir lyfjaávísanir í 

Forsíðu Sjúklings

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover)

h4. Forsíða sjúklings - Afgreidd lyf - Laus 

til afgreiðslu 

 

Dálkurinn „Laus til afgreiðslu“ var 

fjarlægður úr töflunni „Lyfjagrunnur: 

Afgreidd lyf“.

2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-14024 Lyfseðill - endurnýjun í 

gegnum Heilsuveru - 

dagafjöldi dettur niður

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover), 

Forsíða 

starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

, Lyfjakort (WPF), 

Vera 

(Samskiptaborð)

h4. Villa löguð fyrir lyfjaendurnýjun á 

fjölnota lyfseðlum

Búið er að laga villu sem kom upp þegar 

upplýsingum um fjölnota lyfseðil var 

breytt í lyfjaendurnýjun. Dagar á milli 

afgreiðslna voru settir sem 1 þegar ýtt 

var á penna til að breyta upplýsingum 

áður en endurnýjað var. Nú haldast 

dagarnir á upphaflega seðlinum inni 

þegar glugginn opnast.

2019.1, 

2019.2, 

2019.3

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2

Bug ZSAGA-13935 Forsíða starfsmanns: Ekki 

hægt að senda 

rannsóknarniðurstöður

Forsíða 

starfsmanns

h4. Forsíða starfsmanns - Rannsóknir - 

Hægt að senda niðurstöður á 

einstakling

Villa löguð þar sem ekki var hægt að 

senda rannsóknarniðurstöður eða 

skilaboð með niðurstöðum á 

einstakling.

Einnig lagað að þegar niðurstöður eru 

of langar eru þær ekki sendar í heild 

sinni. Einungis fyrstu 4000 stafir sendir.

2019.3, 

2019.3.1

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-13936 Forsíða starfsmanns: 

Rannsóknir: Ef sjúklingur er 

ekki til í Sögu þá birtist hans 

nafn ekki í lista þó hann eigi 

rannsóknarniðurstöður

Forsíða 

starfsmanns

h4. Forsíða starfsmanns - 

Rannsóknarniðurstöður - Nöfn 

einstaklinga birtast ef þeir eru í Þjóðská

Ef til eru rannsóknarniðurstöður á 

einstakling sem er í Þjóðskrá en ekki í 

Sögu er nú sjálfkrafa nafn hans sótt í 

Þjóðskrá og birt í töflu með 

niðurstöðum.

2019.3, 

2019.3.1

2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-14677 Hnapparnir - sjá móttekin 

skeyti o.fl virka ekki rétt

Forsíða 

starfsmanns

h4. Forsíða starfsmanns - Rafræn skeyti - 

Síun 

 

Villa í hnöppunum til að sía skeyti - „Sjá 

send skeyti", „Sjá móttekin skeyti", „Sjá 

ólesin eyðublöð" og „Sjá lesin 

eyðublöð" hefur verið löguð. 

 

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.13

Bug ZSAGA-14215 Ekki hægt að senda lyfseðil ef 

endurnýjunarbeiðni berst í 

gegnum HeilsuVeru

Forsíða 

starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Lagfæring á villu í lyfjaendurnýjun í 

gegnum Veru 

 

Búið er að laga villu þar sem ekki var 

hægt að samþykkja 

lyfjendurnýjunarbeiðnir sem bárust í 

gegnum Veru.

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.3

Bug ZSAGA-14584 Ekki hægt að senda skilaboð 

til sjúklings frá Rannsóknar 

partinum

Forsíða 

starfsmanns 

(Skilaboð)

h4. Rannsóknarniðurstöður - Skilaboð 

 

Villa þar sem ekki var hægt að senda 

skilaboðum með 

rannsóknarniðurstöðum til einstaklings 

hefur verið lagfærð.

2019.3, 

2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.10

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.12

Bug ZSAGA-11411 Textasýn fyrir eyðublöð birtist 

stundum ekki í Vinnulistanum

Forsíða 

starfsmanns 

(Vinnulisti)

h4. Vinnulisti - textasýn 

 

Villa þar sem textasýn fyrir eyðublöð í 

vinnulista birtist stundum ekki hefur 

verið lagfærð. 

2018.3 2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-12619 Forsíða St - Skipta sjálfkrafa 

um skjólstæðing helst ekki 

inni

Forsíða 

starfsmanns 

(Vinnulisti)

h4. Forsíða sjúklings - Rafræn skeyti 

 

Villa þar sem val notanda um að „Skipta 

sjálfkrafa um sjúkling“ var ekki vistað 

hefur verið lagfærð. 

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13592 Sem notandi í Sögu get ég séð 

innihald rafræns skeytis í 

detailed view fyrir neðan 

listann af rafrænum skeytum

Forsíða 

starfsmanns 

(Vinnulisti)

h4. Forsíða starfsmanns - Rafræn skeyti 

 

Textasýn í rafrænum skeytum birtist nú 

undir lista yfir rafræn skeyti, í samræmi 

við útlit annars staðar í Forsíðu 

starfsmanns. 

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13595 Sem notandi í Sögu sé ég item 

í Vinnulista sem yfirstrikað 

þegar búið er að afgreiða 

viðkomandi item (x6 listar)

Forsíða 

starfsmanns 

(Vinnulisti)

h4. Forsíða starfsmanns - Vinnulisti 

 

Staðfest blöð í Vinnulista hverfa nú ekki 

strax af honum heldur verða yfirstrikuð. 

Ef viðmótið er endurhlaðið þá hverfa 

blöðin af listanum. 

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14300 Staðfesta hnappur í Vinnulista 

virkar ekki rétt

Forsíða 

starfsmanns 

(Vinnulisti)

h4. Staðfesting eyðublaða í vinnulista

Villa þar sem viðmót var ekki uppfært 

eftir staðfestingu á eyðublöðum í 

Vinnulista hefur verið lagfærð.

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.6
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Feature 

Request

ZSAGA-8930 Bæta við flýtitextavirkni í svari 

læknis/læknaritara þegar 

beiðni um lyfjaendurnýjun er 

hafnað

Forsíða 

starfsmanns, Vera 

(Samskiptaborð)

h4. Svar við lyfjaendurnýjunum - 

flýtitextar 

 

Skýringartexta hefur verið bætt í glugga 

sem upp kemur þegar hafna á beiðni 

um lyfjaendurnýjun. Textinn listar 

flýtilyklavirkni í glugganum. 

2017.2.4 2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-13716 Staðfesta í vinnulista (með 

gráa takka neðst til hægri) 

gerir enga validation

Forsíða 

starfsmanns, 

Vinnulisti 

(gaWorklist)

h4. Forsíða starfsmanns - Vinnulisti - 

Staðfesta óklárað eyðublað, birta 

aðvörun/villu þegar ekki er hægt að 

staðfesta 

 

Staðfesting í vinnulista í Forsíðu 

starfsmanns (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.

2019.2, 

2019.3, 

2019.3.1, 

2019.2.7

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7
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Feature 

Request

ZSAGA-13752 Búa til grid í YS og afrita virkni 

fyrir tilvísanir úr FS í YS

Gagnagrunnur h4. Yfirlit stofnunar - Stjórnborð 

Tilvísanagáttar

Nú geta notendur haft yfirsýn yfir allar 

tilvísanir á stofnun í Yfirliti stofnunar. 

Notandi þarf þá að hafa skráð 

hlutverkið „Ritari með aðgang að 

tilvísanagátt“ á innskráðri deild, en því 

hlutverki hefur einnig verið bætt við. 

Einnig þarf stofnunin að hafa skráð nafn 

fyrir Tilvísanagátt, en það er skráð í 

stilligildi 6502. Í stjórnborðinu geta 

notendur hafnað tilvísunum eða 

áframsent þær á sérfræðing á stofnun, 

ásamt því að skrá athugasemdir eða 

bæta við viðhengjum. 

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.8

Feature 

Request

ZSAGA-10880 Sýna upplýsingar um vitjun 

þegar grænu táknin eru valin

Heimahjúkrun h4. Nánari upplýsingar um skráða vitjun 

í sviftexta 

 

Í bæði heimahjúkrunarumsjón og 

dagskrá starfsmanns hefur 

ítarupplýsingum um vitjun verið bætt í 

sviftexta. Þegar vitjun hefur verið skráð 

birtist grænt hak. Sviftexti þessi var 

áður „Vitjun skráð“ en nú er hinsvegar 

búið að bæta við fyrir neðan hverjir 

framkvæmdu vitjun og hvenær hún var 

skráð.

2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-13150 Póstnúmer og póstsvæði 

vantar í „Uppfæra 

skjólstæðing“ glugga í 

heimahjúkrunarumsjón

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Skrá/Uppfæra skjólstæðing - Póstfang 

aðseturs 

 

Póstfang aðseturs vantaði í gluggann 

„Skrá/Uppfæra skjólstæðing“ í 

einungunni „Heimahjúkrunarumsjón“, 

því hefur nú verið bætt við.

2019.2.1, 

2019.2

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-14086 Heimahjúkrun - Teymi eiga 

eingöngu að vera sýnileg á 

þeirri stofnun sem þau voru 

búin til á

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Sýnileiki 

teyma milli stofnana

Nú sjást heimahjúkrunarteymi ekki 

lengur milli stofnana sem eru í sama 

gagnagrunni.

Til þess að fá nánari upplýsingar um 

málið hafið samband við Origo 

Heilbrigðislausnir.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2

Feature 

Request

ZSAGA-14135 Heimahjúkrun - Einstaklingar 

eiga eingöngu að vera 

sýnilegir á þeirri stofnun sem 

þeir voru upprunalega skráðir 

á

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Sýnileiki 

einstaklinga milli stofnana

Nú sjást einstaklingar í heimahjúkrunar 

ekki lengur milli stofnana sem eru í 

sama gagnagrunni.

Til þess að fá nánari upplýsingar um 

málið hafið samband við Origo 

Heilbrigðislausnir.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2
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Bug ZSAGA-14208 Tímabókanir sjást ekki alltaf í 

skjólstæðingar flipanum í 

yfirlit tímabókana

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Yfirlit 

tímabókana - Villa löguð fyrir 

tímabókanir á laugardögum 

 

Búið að laga villu þar sem tímabókanir á 

laugardögum sáust ekki í 

skjólstæðingaflipa í yfirliti tímabókana. 

Nú sést tímabókun eftir að hún er 

skráð, sama á hvaða degi hún er.

2019.3.1 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.10

Feature 

Request

ZSAGA-14572 Heimahjúkrun, yfirlit - Til 

minnis atriði eiga að birtast í 

sér línum í Áætlun dagsins

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskránin

g (gaTreatment)

h4. Meðferð, heimahjúkrun, yfirlit 

 

Nú eru til minnis atriði fyrir vikudaga 

birt í sér línu fyrir hvert atriði.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

Bug ZSAGA-14573 Heimahjúkrun, yfirlit - Lokin til 

minnis atriði fyrir vikudaga 

birtast áfram í áætlun dagsins

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskránin

g (gaTreatment)

h4. Heimahjúkrun - Til minnis atriði fyrir 

vikudaga í Áætlun dagsins 

 

Nú sjást til minnis atriði fyrir vikudaga 

sem hefur verið lokið ekki lengur í 

Áætlun dagsins. 

Þau sjást ekki heldur í útprentun af 

vitjunarlista starfsmanna.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

Feature 

Request

ZSAGA-13329 Uppfæra forskriftir Hreyfiseðlar h4. Hreyfiseðlar - Forskriftir 

 

Forskriftir hafa verið uppfærðar.

2019.2.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14339 Compliance 

(meðferðarheldni) is not 

calculated correctly in the 

report from hreyfistjóri

Hreyfiseðlar h4. Hreyfistjórnun - Rangur útreikningur 

á meðferðarheldni 

 

Meðferðarheldni reiknaðist ekki rétt 

m.t.t. áætlunnar.

2019.2, 

2019.3

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.10
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Bug ZSAGA-14340 Editing of activity data by 

hreyfistjóri should not result 

in a notification to the patient

Hreyfiseðlar h4. Hreyfistjórnun - Óþarfa áminningar 

til skjólstæðinga 

 

Þegar hreyfistjóri skráði hreyfingu fyrir 

skjólstæðing og meðferðarheldni var 

ekki fullnægt þá voru send skilaboð á 

skjólstæðing, sem var óþarfi þar sem 

verið er að reikna þetta og senda 

vikulega.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.10

Bug ZSAGA-14529 Villa: Ef aukalína er í 

greiningum í Hreyfiseðli sem 

er tóm þá er ekki hægt að 

stofna Hreyfistjórnun

Hreyfiseðlar h4. Hreyfiseðlar 

Villa löguð þar sem ekki var hægt að 

stofna hreyfistjórnun þegar tóm 

aukalína var í greiningum á hreyfiseðli.  

2019.3, 

2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

Feature 

Request

ZSAGA-13751 Búa til nýtt role fyrir 

Tilvísanasuperuserritara og 

nota það

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Tilvísanagátt - Aðgangur ritara

Nýju hlutverki hefur verið bætt við fyrir 

ritara eða stjórnendur sem eiga að hafa 

aðgang að Tilvísanagátt, og geta þar 

með áframsent og hafnað tilvísunum. 

Aðgangurinn er í gegnum eininguna 

„Yfirlit stofnunar“. Hlutverkið heitir 

„Ritari með aðgang að Tilvísanagátt“ og 

birtist í Kerfisumsjón líkt og önnur 

hlutverk.

 

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13289 Sem kerfisstjóri get ég 

skilgreint í dögum hversu 

langt fram í tímann tímar sjást 

í Heilsuveru.

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Jafntímavera - dagar fram í tímann í 

stað vikna fram í tímann 

 

Nú er skráð í dögum í stað vikna hversu 

langt fram í tímann tímar sjást í 

Heilsuveru. 

Stilligildi 1189 er áfram notað fyrir 

þessa virkni og hefur verið uppfært til 

samræmis.

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13290 Sem kerfisstjori get ég 

skilgreint lýsandi texta fyrir 

form tímabókunar

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Jafntímavera - lýsing fyrir form 

tímabókunar sem birtist í Heilsuveru 

 

Nú er hægt að skrá textalýsingu fyrir 

form tímabókunar sem birtist í 

Heilsuveru. Hámarkslengd textans er 

120 stafir.

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13291 Sem kerfisstjóri get ég 

skilgreint lýsandi texta fyrir 

aðfang sem birtist í Heilsuveru

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Jafntímavera - lýsing fyrir aðfang 

sem birtist í Heilsuveru

Nú er hægt að skrá lýsingu fyrir aðfang 

sem birtist í Veru.

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13292 Sem kerfisstjóri stilli ég fyrir 

form tímabókunar hvort 

áætlun sé sjálfgefið 

vefbókanleg og fyrir hvaða 

hóp (alla á deild,stöð)

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Jafntímavera - Áætlanir, 

„Vefbókanlegt“

Nú er hægt að stilla fyrir form 

tímabókunar hvað á að vera sjálfgefið í 

„Vefbókanlegt“ þegar áætlun er skráð.

2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-12754 Forgangsheiti vantar í 

kóðaleitar niðurstöður

Kóðaleit h4. Forsíða Starfsmanns - 

Lyfjaendurnýjun (kóðaleit) 

Dálkurinn „Forgangsheiti“ í 

kóðaleitarniðurstöðum er nú útfylltur. 

2019.1.1 2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14510 Villa: Hjúkrunarferli birtast 

ekki fremst í Meðferð

Meðferðarskránin

g (gaTreatment)

h4. Meðferðaskráning - Röðun flipa. 

Löguð var villa þar sem 

„Upplýsingaskrá“ var orðinn fremsti, 

sjálfvaldi flipi. Röðun er nú eins og hún 

var áður.  

2019.3, 

2020.1

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

Bug ZSAGA-11323 Upphafleg skráning á 

hjúkrunargreiningu hverfur úr 

Textasýn við að gera 

breytingu

Meðferðarskránin

g (gaTreatment), 

Textasýn (WPF)

h4. Meðferð - Skráningartími greininga 

 

Villa þar sem skráningardagsetning 

greiningar í Meðferðareiningu var 

yfirskrifuð ef bætt var meðferð við 

greininguna hefur verið lagfærð. 

2018.3 2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-12163 Mæðraskrá, skoðun, skrá 

mælingar uppfærist ekki

Mæðraskrá 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, 

2019.1.1

2019.1, 2019.2.1, 

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 

2019.1.10

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. 

2019.2, 

2019.3

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.4
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Feature 

Request

ZSAGA-13605 Flýtitextar og tékklistar fyrir 

símtöl

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Símtalaskráning - Flýti- 

og tékklistar 

 

Komnir eru flýtilistar og tékklistar fyrir 

símtöl í mæðraskrá

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-13654 Mæðraskrá - glugginn 

Ljósmæður og læknar, vantar 

á texta um hg.stöð

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Meðgönguyfirlit - 

Ljósmæður og læknar 

 

Búið er að laga að þegar 

meðgöngugögn koma frá annarri 

stofnun að þá sjáist allur textinn um 

starfsheiti og á hvaða stofnun 

starfsmaðurinn er skráður. 

2019.1, 

2019.2, 

2019.3

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13765 Mæðraskrá - breyta texta í 

meðgöngutákni efst hægra 

megin úr því að sjá vikur í 

vikur+dagar

Mæðraskrá h4. Sjúklingastika - Mæðravernd - 

meðgöngulengd 

 

Nú er hægt að sjá hversu langt konan er 

gengin í meðgöngutákni í sjúklingastiku, 

bæði vikur+daga en ekki bara vikur eins 

og var áður.

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-13872 Taka út staðfestingarvirkni út 

frá Fæðingaskrá á 

eyðublaðinu Tilkynning um 

fæðingu

Mæðraskrá 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 2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7
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Bug ZSAGA-14030 Mæðravernd: Vitlaust heiti í 

"Almennar upplýsingar"

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá, meðgönguyfirlit, 

sérstök lyfjameðferð 

 

Nú er allsstaðar vísað í „Lyf/bætiefna“ 

kaflann í „Upplýsingar um móður“ með 

fyrirsögninni „Lyf/bætiefni“ en ekki 

„Sérstök lyfjameðferð“

2019.2, 

2019.3, 

2019.3.1, 

2019.2.9

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2

Bug ZSAGA-14416 Tvær villur í birtingu símtala í 

skoðana lista á yfirliti 

meðgöngu

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá 

 

Lagfærð var villa þar sem auka komma 

birtist undir skráði skoðun og eigin var 

lagfært niðurstaða skoðunar þar sem 

niðurstaðan dettur út í samtengingum.

2020.1, 

2020.1.1

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.13

Feature 

Request

ZSAGA-11358 Mælingar - Auka reitir fyrir 

blöðruskönnun

Mælingar 

(gaMeasurement

s)

h4.Mælingar - Þvag og hægðir, bætt við 

skráningarreitum 

 

Skráningarreitum fyrir söfnunaraðferð 

og skannað/ómað þvag bætt við 

skráningarglugga. 

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-13667 Mælingar - Hiti - Umhverfi og 

umhverfishitastig

Mælingar 

(gaMeasurement

s)

h4. Mælingar - Lífsmörk og stigun - 

Umhverfishiti 

 

Með því að virkja stilligildi 200 þá er 

möguleiki að skrá og breyta umhverfi 

og umhverfishitastigi í „Lífsmörk og 

mælingar“. Einnig birtast skráð gildi í 

mælingatöflunni.

2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-13703 L&M - Mat á vannæringu - 

Villa ef öllu svarað nei þá 

birtast ekki stigin í töflunni

Mælingar 

(gaMeasurement

s)

h4. Mælingar - Mat á áhættu fyrir 

vannæringu, niðurstaða lagfærð þegar 

niðurstaða er 0 stig 

 

Nú kemur textinn „Litlar líkur á 

vannæringu“ þegar heildarniðurstaða 

mats á vannæringu er 0 stig. Áður var 

enginn texti þegar niðurstaða var 0 stig.

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14053 Ónæmiseiningin frýs Ónæmisaðgerðir 

(WPF)

h4. Ónæmisaðgerðaeiningin - Frýs ekki 

þegar hætt við skráningu 

 

Þegar hætt er við skráningu með að ýta 

á rauða „X“-ið efst í hægra horni 

gluggans frýs einingin ekki lengur. 

2019.1 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2

Bug ZSAGA-14054 Villa við fjöldaskráningu 

ónæmisaðgerða

Ónæmisaðgerðir 

(WPF)

h4. Ónæmisaðgerðir (WPF) - Ný 

samskipti, virkni á lokun glugga löguð 

 

Að loka skráningarglugga með X í efra, 

hægra horninu hefur nú sömu virkni og 

"Hætta við" hnappurinn. Hætt er við 

aðgerð með réttum hætti þegar 

glugganum er lokað.

2019.1, 

2019.2

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2
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Feature 

Request

ZSAGA-10405 Rafræni flokkarinn - breyta 

lækni í Ólesið

Rafræn eyðublöð 

(.NET virkni)

h4. Rafræn 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.

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-11469 Það ætti ekki að vera hægt að 

velja Rafræna móttöku sem 

viðtakanda

Rafræn eyðublöð 

(.NET virkni)

h4. Rafræn eyðublöð - 

Óflokkað/Viðtakandi, notandi „Rafræn 

móttaka“ birtist ekki lengur í leit 

 

Nú þegar leitað er í starfsmannaleit að 

2018.3 2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-12374 Hætta með lista yfir rafræn 

eyðublöð

Rafræn eyðublöð 

(.NET virkni)

h4. Rafræn eyðublöð - Stillgildi 1093 

 

Stilligildi 1093 hefur verið gert óvirkt. Í 

stað þess er nú notaður nýr dálkur, 

S_SHEET_INFO.ELECTRONIC_SHEET, til 

að ákveða hvort senda megi blað 

rafrænt.

2019.3, 2019.3.1

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.

2019.2.3 2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.4
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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.

2018.1 2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7

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 dálki birtast nú rétt 

 

Allir reitir í dálkinum „Heimilislæknir“ í 

einingunni „Rafræn eyðublöð“ voru 

auðir þrátt fyrir að skjólstæðingar hefðu 

heimilislækni. Nú ættu gildin að birtast 

rétt.

2019.2, 

2019.3

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7

Feature 

Request

ZSAGA-13323 Sem Saga sendi ég ítarlegri 

upplýsingar um innskráðan 

Sögu notanda yfir til Lumina

Saga h4. Lumina - ítarlegri upplýsingar um 

innskráðan notanda

Nú eru ítarlegri upplýsingar um 

innskráðan notanda sendar yfir þegar 

LUMINA  er ræst. Til þess að fá nánari 

upplýsingar um málið hafið samband 

við Origo Heilbrigðislausnir.

2019.2.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-13611 Einkvæmt númer sjúklings - 

leit eftir númeri

Saga h4. Raðnúmer sjúklinga 

 

Löguð var villa þar sem leitað var eftir 

númeri einstaklings (patient_int). Nú er 

einungis hægt að leita eftir nafni, 

kennitölu eða raðnúmeri.

2019.1 2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13888 Taka við fleiri en einni 

greiningu frá Lumina

Saga h4. Lumina - fleiri en ein greining og 

mælingar

Nú tekur Saga við fleiri en einni 

greiningu frá Lumina. 

Viðbótargreiningarnar koma í sér kafla í 

XML-inu.

Til þess að fá nánari upplýsingar um 

málið hafið samband við Origo 

Heilbrigðislausnir.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2

Bug ZSAGA-14009 Lumina Infinate loop villa Saga h4. Lumina 

 

Löguð var villa þar sem Lumina-

glugginn opnaðist aftur þegar smellt var 

á ljúka ef stilligildi 1234 var virkt.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.2

Feature 

Request

ZSAGA-13117 Virkja staðfestingu á #9 

Innlagnarbeiðni í 

Textasýn/Vinnulista

Saga.NET h4. Eyðublað - (or) Innlagnarbeiðni nr. 9 

 

 

Eyðublaðið er nú staðfestanlegt úr 

Vinnulista og Textasýn. 

2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-12480 Skilaboð í Heilsuveru - senda 

no-reply skilaboð með 

viðhengi

Sjúklingastika h4. Sjúklingastika - Senda skilaboð til 

sjúklings

Hægt er að senda sjúklingi skilaboð 

með viðhengi eða viðhengjum sem 

sjúklingurinn getur ekki svarað.

Möguleiki er að bæta við viðhengi sem 

liggur á tölvu notanda eða viðhengjum 

sem þegar eru í kerfinu og tengd við 

sjúkling.

2019.3, 2019.3.1
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Feature 

Request

ZSAGA-13464 Virkja drag and drop þegar 

verið er að senda no_reply 

viðhengi til sjúklings

Sjúklingastika h4. Sjúklingastika

Hægt er að draga eitt eða fleiri viðhengi 

frá tölvu inn á viðhengjasvæðið og 

senda með skilaboðum til sjúklings í 

Veru.

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-13743 Senda skilaboð til einstaklings 

glugginn (sjúklingastika) er 

stundum alltof lengi að opna

Sjúklingastika h4. Sjúklingastika - senda skilboð til 

einstaklings 

 

Hraði við að opna glugga var aukinn.

2019.3, 

2019.3.1

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14468 Skilaboð til Veru notanda með 

viðhengi - virkar ekki rétt

Sjúklingastika, 

Viðhengi 

(gaAttachments)

Nú birtast viðhengin sem send eru í 

eyðublaðaeiningu.

2019.3, 

2020.1

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.9

Bug ZSAGA-13258 ShellDatabase.GetLastLoginIn

fo 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, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1

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. 

2019.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.1.12, 

2019.2.4
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Bug ZSAGA-13916 Sex blöð eru merkt rafræn 

sem eiga ekki að vera rafræn

Skriftur h4. Eyðublöð - Ekki lengur hægt að 

senda blöð rafrænt sem á ekki að senda 

þannig 

 

Eftirtalin 6 eyðublöð er nú ekki hægt að 

velja að senda rafrænt: 

 

Beiðni um blóðrannsókn, 221 

Blóðbankabeiðni (LSH), 5106 

(HTÍ) Heyrnarmæling nýbura, 407 

(sp) Aðgerðarlýsing, 435 

TR-V endurhæfing, 71 

TR-V læknisvottorð um hreyfihömlun, 

171

2019.3 2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14659 Reikningar ekki eins eftir 

uppfærslu

Skýrsla (CR skrá) h4. Afgreiðsla - Kvittun A4 

 

Svo óheppilega vildi til að afsláttarreitur 

datt út af kvittun A4 í útgáfu 2019.1.0 í 

sundurliðun gjaldaliða en hefur nú verið 

settur inn aftur. Þetta hefur ekkert að 

gera með útreikninga, eingöngu 

prentun kvittunar og allar aðrar tölur 

voru rétt birtar.

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.13

Feature 

Request

ZSAGA-13132 Sem kerfisstjóri get ég 

skilgreint hóptíma á formi 

tímabókunar, með max fjölda 

(símatími/síðdegisvakt/námsk

eið)

Stillingar 

(gaConfigurator)

h4. Jafntímavera - hóptímar 

 

Nú er hægt að skilgreina fjölda manns í 

tíma fyrir form tímabókunar.

2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-14517 "Fela í Veru" í Formi 

tímabókunar getur ekki verið 

líka "Vefbókanlegt".

Stillingar 

(gaConfigurator)

h4. Stillingar - form tímabókunar 

 

„Fela í Veru“ og „Má afbóka í Veru“ er 

nú óháð „Vefbókanlegt“ og hefur verið 

tekið út úr rammanum fyrir vefbókanir. 

 

h4. Vera fyrirspurnarlag Sögu.Net 

 

Nú sjást tímabókanir ekki í Veru ef 

hakað er við „Fela í Veru“ fyrir form 

tímabókunar.

2019.3, 

2020.1

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

Feature 

Request

ZSAGA-13239 Ábendingar um Nýja textasýn - 

beiðni um breytingar

Textasýn (Dialog) h4. Ný textasýn - Flokkun samskipta 

 

Nú má sjá flokkun samskipta í Textasýn. 

Þjónustuflokkur, aðkoma, 

samskiptaform og staðsetning birtast í 

ítarlegri hluta. Einnig er hægt að sía 

eftir flokkun samskipta. 

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-11667 Textasýn - Eyðublað #58 (or) 

Göngudeildarnóta - 

Staðfesting á eyðublaði

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Staðfesta 

Göngudeildarnótu (nr. 58) í vinnulista 

og textasýn 

 

Nú er hægt að staðfesta 

göngudeildarnótu (nr. 58) í vinnulista 

og textasýn að því gefnu að búið sé að 

velja greiningu. Ef greining hefur ekki 

verið valin kemur upp viðvörun og ekki 

má staðfesta.

2018.3 2019.3, 2019.3.1
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Bug ZSAGA-11668 Textasýn - Eyðublað #442 

Dagdeildarskrá - Staðfesting á 

eyðublaði

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Staðfesta Dagdeildarskrá 

nr. 442 í vinnulista og textasýn 

 

Nú er hægt að staðfesta Dagdeildarskrá 

nr. 442 í vinnulista og textasýn að því 

gefnu að búið sé að velja greiningu. Ef 

greining hefur ekki verið valin kemur 

upp viðvörun og ekki má staðfesta.

2018.3 2019.3, 2019.3.1

Feature 

Request

ZSAGA-12931 Textasýn - bæta við 

dagsetningu greininga sem 

settar eru á ferlilotur

Textasýn (WPF) h4. Ný Textasýn - Betri upplýsingar um 

greiningar sem skráðar eru í ferlilotu 

 

Bætt hefur verið við upplýsingum í 

textasýn um dagsetningu greininga sem 

skráðar eru í ferlilotu.

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-13071 Klára provider fyrir HTÍ 

Læknabréf (374)

Textasýn (WPF) h4. Eyðublað - (HTÍ) Læknabréf #374 

 

Eyðublaðið er nú sýnilegt í Textasýn. 

2019.2 2019.3, 2019.3.1

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 2019.2.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1
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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 2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.4

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 2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.4

Bug ZSAGA-13563 Athugasemdir eru ekki alltaf 

nógu skýrara í nýju textasýn 

Textasýn (WPF) h4. Athugasemdir fyrir rannsóknir 

skýrari í nýrri textasýn 

 

Nú birtast athugsemdir fyrir rannsóknir 

í línu fyrir neðan rannsókn í nýrri 

textasýn. Fyrir vikið er auðlæsilegra að 

sjá hver athugsemdin er.

2019.2.1, 

2019.2, 

2019.3, 

2019.3.1

2019.3, 2019.3.1

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, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7
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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.

2019.2.6 2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 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. 

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7

Bug ZSAGA-13721 Textasýn - lagfæra 

framsetningu á 

Lyfjabreytingablaði

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Lyfjabreytingablað nr. 39 

 

Framsetningu blaðsins í Textasýn hefur 

verið breytt. Nú sjást lyf í megin dálki í 

stað dálks fyrir ítarefni. 

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7
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Bug ZSAGA-14237 2019.3 Flokkun samskipta - 

Staðsetning birtist ekki rétt í 

Textasýn

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - flokkun samskipta, 

staðsetning 

 

Staðsetning í flokkun samskipta birtist 

ekki í samræmi við birtingu á 

eyðublöðum. Úr þess hefur verið bætt. 

Nú birtist staðsetning + deild skv. 

skráningu samskipta.

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.5

Feature 

Request

ZSAGA-10540 Bæta við hnappinum "Færsla 

án samskipta" í Ung og 

smábarnavernd

Ung- og 

smábarnavernd 

(gaChildrenObser

vation)

h4. Ung- og smábarnavernd - Færsla án 

samskipta - Hnappi bætt við 

 

Nú er hægt að stofna færslu án 

samskipta í Ung- og 

smábarnaverndareiningu með hnappi 

án þess að þurfa að fara í 

Eyðublaðaeiningu. 

 

Það þarf að búa til sniðmát fyrir "Færslu 

án samskipta - Ungbarnavernd" eftir 

skilgreiningu Embætti Landlæknis. 

 

Virkja þarf stilligildi 1172 á deild og 

gildið á því þarf að vera nafn 

sniðmátsins.

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14236 2019.3 Vandamál í 

spurningalistum eftir 

uppfærslu Á HSU

Ung- og 

smábarnavernd 

(gaChildrenObser

vation)

h4. Ung- og smábarnavernd - Færsla án 

samskipta, enginn spurningalisti fannst 

 

Lagfæring gerð við uppfærslu á 

gagnagrunni sem bætir inn færslum 

sem vantar. Lagfæring gerð á ranglega 

skráðum færslum.

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.5
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Bug ZSAGA-14238 2019.3 villa getum ekki skráð 

vitjun eða færslu án 

samskipta

Ung- og 

smábarnavernd 

(gaChildrenObser

vation)

h4. Ung- og smábarnavernd - Vitjun, 

færsla án samskipta, lagfæring á virkni 

'Vitjun' hnapps og breyting á færslum 

án samskipta. 

 

Hnappurinn 'Vitjun' ætti nú réttilega að 

stofna færslu fyrir Vitjun. 

 

Færslur án samskipta eru nú á sama 

formi og símtöl.

2019.3.4 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.5
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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>/Saga

Services/Schedule/ScheduleService.svc|

http://localhost/SagaServices/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, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1, 

2019.1.12, 

2019.2.7

Page 44

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13508
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13508
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13508
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13508


Saga Release Generated with the Better Excel Plugin for JIRAThu Jan 30 09:38:41 GMT 2020

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/Pat

ientPortal/PatientPortalService.svc] 

SendNoReplyMessageToPatient. 

Til þess að fá nánari upplýsingar um 

málið hafið samband við Origo 

Heilbrigðislausnir.

2019.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1, 

2019.1.12, 

2019.2.7
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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.SendNoReplyMess

ageToPatient ]

Möguleiki er að senda skilaboð til 

sjúklings í Veru með einu viðhengi í 

gegnum Patient portal þjónustuna 

[http://[server_name]/SagaServices/Pat

ientPortal/PatientPortalService.svc] 

SendNoReplyMessageToPatient. 

Viðhengið er valkvæmt.

Til þess að fá nánari upplýsingar um 

málið hafið samband við Origo 

Heilbrigðislausnir.

2019.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1, 

2019.1.12, 

2019.2.7
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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.GetLatestVitalAnd

OxygenMeasurementsFromDate ]

Ný vefþjónustu sem svipar til 

'GetLatestVitalAndOxygenMeasuremen

ts' en tekur að auki inn 'fromDate' svo 

að aðeins nýjustu mælingum sem eru 

yngri en 'fromDate' er skilað.

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

edicalData/MedicalDataService.svc]

 Til þess að fá nánari upplýsingar um 

málið hafið samband við Origo 

Heilbrigðislausnir.

2019.1, 2019.2, 

2019.3, 2019.3.1, 

2019.1.12

Bug ZSAGA-13035 Vefþjónustukall - 

GetScheduleForResourceAnd

Contact skilar ekki 

GroupName fyrir deild

Vera 

(Fyrirspurnalag)

Nú birtist nafn deildar í Veru þegar 

verið er að breyta tímabókun. 

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.6

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.

2019.2.5 2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7

Page 47

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13643
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13643
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13643
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13035
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13035
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13035
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13035
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13035
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13642
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13642
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13642
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13642
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13642
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-13642


Saga Release Generated with the Better Excel Plugin for JIRAThu Jan 30 09:38:41 GMT 2020

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. 

2019.2.1, 

2019.2, 

2019.3, 

2019.3.1

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.7

Bug ZSAGA-14425 Form tímab. sem er ekki stillt 

sem "vefbókanlegt" birtist 

samt í VERU og sjúkl. geta 

bókað

Vera 

(Fyrirspurnalag)

h4. Jafntímavera - Vefbókanlegt form 

tímabókunar (villa löguð)

Ef ekki var hakað við vefbókanlegt fyrir 

form tímabókunar þá birtust tímar fyrir 

áætlun engu að síður í Heilsuveru. Bætt 

hefur verið úr því.

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.8

Feature 

Request

ZSAGA-13047 Sem notandi í Sögu get ég 

merkt samskiptaþráð sem 

lokaðan þegar ég svara 

skilaboði

Vera 

(Samskiptaborð)

h4. Vera (Samskiptaborð) 

 

Notandi þarf nú að merkja sérstaklega 

við hak til að leyfa sjúkling að senda 

svar til baka þegar hann sendir skilaboð 

til sjúklings úr Sögu í sjúklingastikunni.

2019.3, 2019.3.1

Bug ZSAGA-14457 Þarf að athuga hámarksstærð 

á viðhengjum

Viðhengi 

(gaAttachments)

h4. Viðhengi 

Leiðrétt var stærð viðhengja sem hægt 

var að setja inn. Hún var áður 

ótakmörkuð en er núna 16 MB. 

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11
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Bug ZSAGA-14345 Villa í Veru lyfjaendurnýjun 

(RequestRenewalDrugRejectC

md - NullException)

Yfirlit stofnunar h4. Yfirlit stofnunar - Lyfjaendurnýjun - 

NullException villa lagfærð

Villa sem kom stundum upp þegar 

enginn rökstuðningur læknis var 

skrifaður við lyfjaendurnýjun hefur 

verið lagfærð. Nú er sóttur fyrri 

rökstuðningur og þannig stungið upp á 

að nota hann fyrst. Þegar ekki er 

skrifaður rökstuðningur kemur nú villa 

þar sem notanda er bent á að hann 

vanti.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.7

Bug ZSAGA-14305 Villa í lyfjaendurnýjun í Yfirlit 

stofnunar (Vera -  

Samskiptaborð)

Yfirlit stofnunar h4. Vera samskiptaborð/Yfirlit 

stofnunar - villa við lyfjaendurnýjun 

löguð 

 

Þegar lyfjaendurnýjun var framkvæmd í 

samskiptaborði Veru og vandaliðað var 

við greiningu þá kom villa í 

Samskiptaseðlinum sem búinn er til við 

lyfjaendurnýjun. Þetta hefur verið lagað. 

 

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 2019.3.6

Bug ZSAGA-14537 Lyfjaendurnýjun fær ekki 

alltaf rafrænt sendingarnúmer

Yfirlit stofnunar h4. Yfirlit stofnunar 

Villa löguð þar sem lyfjaendurnýjun 

fékk ekki alltaf rafrænt sendingarnúmer 

í Yfirliti stofnunar. 

2019.3 2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11
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