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Heimahjúkrunarumsjón
Ýmsar breytingar
Saga 2020.1
Dagskrá starfsfólks
Sýna heimilisfang
Nú er hægt að sjá heimilisföng og póstnúmer einstaklinga í Dagskrá starfsfólks og
Stundaskrár teyma með því að haka við „Sýna heimilisfang“ hægra megin við fellilistann
„Dagar“. Ef annað aðsetur er skráð á einstakling í skjólstæðingaflipanum þá er það
heimilisfang birt í staðinn.

Útprentun á Dagskrá starfsfólks
Nú eru tengsl aðstandanda við einstakling, sem á að fara í vitjun til, prentuð á
útprentaða dagskrá starfsmanns. Einnig eru allir aðstandendur prentaðir út, ekki
eingöngu sá nánasti eins og áður var.

Yfirlit tímabókana
Stundaskrárfærslur - Annað
Nú birtast þær stundarskrárfærslur sem merktar voru sem „Annað“ í Yfirliti tímabókana
(flipinn „Skjólstæðingur) í Heimahjúkrunarumsjón. Í flipa fyrir skjólstæðing eru þetta
tímabókanir hans sem birtast. Í flipa fyrir Teymi birtast þessar færslur fyrir þá
einstaklinga sem skráðir eru í umsjón þessa teymis.
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Til minnis
Nú er hægt að skoða það sem skráð hefur verið „Til minnis“ fyrir skjólstæðing í flipanum
„Skjólstæðingur“ í Yfirliti tímabókana. Gögnin sem birtast eru þau sömu og sjást í
samnefndu svæði í meðferðareiningu.

Uppfæra tímabókun – notandi ekki lengur í teymi
Nú er hægt að breyta tímabókun sem hefur verið gerð fyrir teymi og notanda og
notandinn síðan tekinn úr teyminu. Birt eru skilaboð, neðst í glugganum, um að
notandinn sé ekki lengur í teyminu. Velja þarf nýjan notanda fyrir tímabókunina, annað
hvort úr sama teymi eða öðru.
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Viðmótsbreytingar – skipuleggja tímabókanir
Nú er „Bóka á“ fellilistinn tómur þegar glugginn er opnaður og þegar skipt er um teymi.
Nú eru óbókaðar stundaskrárfærslur sjálfgefið afhakaðar.
Hægt er að nota „Velja allar“ hakið til að velja og afvelja allar óbókaðar
stundaskrárfærslur.

Stundaskrár teyma
Velja fleiri en einn dag í einu
Nú er hægt að velja fleiri en einn dag í einu þegar stundaskrár teyma eru athugaðar. Í
fellilistanum „Dagar“ er hægt að velja hvaða vikudaga á að sýna og einnig alla vikuna
með því að haka við „Velja allt“.

Velja sem kerfissjúkling
Nú er hægt að hægrismella á færslur í „Stundaskrár teyma“ flipanum í
Heimhjúkrunarumsjón og velja einstakling í færslu sem valinn einstakling í Sögu. Einnig
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er hægt að ýta á CTRL+W til að gera það. Þessi virkni er sambærileg og í t.d. „Dagskrá
starfsfólks“ flipanum.

Ný stundaskrárfærsla
Nú er ekki lengur hægt að skrá athugasemdir fyrir stundaskrárfærslur og lýsingar fyrir
tímabókanir.

Sýna heimilisfang
Nú er hægt að sjá heimilisföng og póstnúmer einstaklinga í Dagskrá starfsfólks og
Stundaskrár teyma með því að haka við Sýna heimilisfang hægra megin við fellilistann
„Dagar“. Ef annað aðsetur er skráð á einstakling í skjólstæðingaflipanum þá er það
heimilisfang birt í staðinn.
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Ógilda stundaskrárfærslu
Ef notandi velur að ógilda stundaskrárfærslu með ófrágengnum tímabókunum, þ.e. ekki
tengdum við vitjun, þá eru tímabókanirnar einnig gerðar ógildar.

Skjólstæðingar
Skjólstæðingalisti – fjöldi á lista og fjöldi stundaskrárfærslna
Nú sýnir skjólstæðingalistinn í Heimahjúkrunarumsjón alla þá einstaklinga sem eru
innritaðir á þá deild sem notandi er skráður inn á. Ef einstaklingur er lagður inn á
deildina í legum þá bætist hann við á listanum. Ef einstaklingur er útskrifaður af deildinni
í legum þá fer hann af listanum. Sami listi er sýndur í fellilistunum í Yfirlit tímabókana,
Skjólstæðingar, Dagskrá starfsfólks og Skrá staka tímabókun.
Nú er fjöldi stundaskrárfærslna skjólstæðings birt í skjólstæðingaflipanum í
heimahjúkrunarumsjón.
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Leit
Nú er einungis leitað í dálkum með nöfnum og kennitölum skjólstæðinga í stað þess að
leita í öllum dálkum töflu þegar skrifað er í leitargluggann.

Aðstandendur
Nú sjást símanúmer aðstandenda í glugganum „Skrá/Uppfæra skjólstæðing“ ef þau hafa
verið skráð í „Aðstandendur“ glugganum sem er aðgengilegur í mörgum einingum í
Sögu.

Heimilisföng skjólstæðinga birtast við skráningu nýrra stundaskrárfærslna
Nú birtir listinn, sem er sýndur hægra megin í „Ný stundaskrárfærsla“-glugganum,
heimilsfang skjólstæðinga og póstnúmer fyrir aftan nafn þeirra.
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Teymi
Viðmót gluggans „Uppfæra/Nýskrá teymi“ hefur verið uppfært. Þegar bæta á áætlun við
teymi er smellt á græna plúsinn fyrir ofan töfluna og þá opnast gluggi þar sem hægt er
að skrá nafn áætlunar. Einnig er nú hægt að breyta nafni áætlunar sem er nú þegar
skráð á teymi með því að ýta á pennan í línu viðkomandi áætlunar.

Þegar smellt er á „Ný áætlun“:

Þegar valið er að „Breyta“ áætlun:

Sýnileiki einstaklinga milli stofnana
Villa var löguð þannig að nú sjást einstaklingar í heimahjúkrun ekki lengur milli stofnana
sem eru í sama gagnagrunni.

Með kveðju,
Origo Heilbrigðislausnir

