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Saga 2020.1
Reykjalundur meðferðarbeiðni (nr. 5101)
-

Bætt hefur verið við póstnúmeri við heimilisfang einstakling í textasýn/prentun.

-

-

Breytingar gerðar á skráningu símanúmera einstaklings, á skráningu upplýsinga um
aðstandanda og undirskrift. Reitir með upplýsingum um aðstandanda fyllast nú sjálfkrafa
með upplýsingum úr aðstandendaskrá um nánasta aðstandanda skjólstæðings.
Upplýsingar til að hafa samband við skjólstæðing eða aðstandanda uppfærast nú
sjálfkrafa á móttökustofnun þegar Reykjalundur meðferðarbeiðni berst rafrænt.
Reiturinn „Netfang deildar“ er nú í undirskriftarhluta eyðublaðsins.

-

Villa, þar sem eyðublöð með löngum texta prentuðust ekki rétt út, hefur verið lagfærð.

TR-Endurhæfingar- örorku- og umönnunarvottorð (nr. 390, 5000 og 5002)
-

Rekstraraðilanúmeri er nú sjálfkrafa bætt við allar XML birtingarmyndir af þessum
eyðublöðum sem eru sendar rafrænt. TR notar númerið til að finna út hvert aðsetur
læknisins, sem skrifar undir eyðublaðið, er. Ath. að eyðublað nr. 390 er ranglega nefnt
„Umsókn um örorkubætur“ þótt það sé skjalið sem TR notar sem örorkuvottorð í dag
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TR-Umönnunarvottorð (nr. 5002)
-

Þegar hakað er við „Umönnun“ eða „Foreldragreiðslur“ kemur upp gluggi sem býður upp
á val á viðeigandi aðilum úr Aðstandendaskrá. Ef einhver er valinn eru upplýsingarnar
um hann skráðar í viðeigandi reit á eyðublaðinu.

Þegar smellt er á punktalínuna er hægt að velja þann aðstandanda sem við á úr
aðstandandaskráningu.

-

Dýnamísk form – kóðaleit
Nú þegar tvísmellt er á kóða í kóðaleit velst sá kóði og leitarglugginn lokast.
Það er nú hægt að vandaliða dýnamísk eyðublöð, ásamt því að flokkun þeirra innan
eyðublaðaeiningar hefur verið uppfærð. Dýnamísk eyðublöð falla nú í rétta flokka.
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-

Beiðni um myndgreiningu (Hjartavernd) (nr. 5200)
Nú er hægt að tilgreina rannsóknir í frjálsum texta. Það þarf ennþá að tilgreina að
minnsta kosti eina rannsókn í kóðaleit eða skrifa eitthvað í frjálsa textanum.

Með kveðju,
Origo Heilbrigðislausnir

