
Origo Heilbrigðislausnir T 2020

TYPE Key Summary Components Release Comments Fix Version/s Affects Version/s

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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.8

2019.3

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.

 Til að fá nánari upplýsingar um 

virkni, vinsamlegast hafið samband 

við Origo

Heilbrigðislausnir.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2

2019.2.6
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Bug ZSAGA-

13728

Aðgerðin "leiðrétta 

innritun" breytir öllum 

tengdum legum

ADT (gaADT), Eyðublöð 

(gaSheetModule), Legur 

(gaADTAdmissions)

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. 

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.5

2019.2

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.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2

2019.2, 2019.3, 

2020.1
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Bug ZSAGA-

14780

Tímalengd á aðfang 

verður að ganga upp í 

byrjun mínus endatíma 

annars kemur villa

Afgreiðsla (gaSab) h4. Tímabókanir í afgreiðslu - síðasti 

tími dags

Lagfærð hefur verið villa sem kom 

upp ef aðfang var skilgreint þannig að 

fjöldi tíma og áætlaður tími fyrir 

tímabókanir innan dags gengu ekki 

upp. T.d. ef dagur aðfangs var 

skilgreint kl. 08:15-16:00 með 30 

mínútna tímum. Þá hófst síðasti tími 

dags. kl. 15:45 og ef eitthvað var 

bókað í hann þá kom upp villa þar 

sem skilgreining dagsins náði einungis 

til kl. 16:00 en ekki 16:15.

Til að fá nánari upplýsingar um virkni, 

vinsamlegast hafið samband við 

Origo

Heilbrigðislausnir.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.4

2019.3, 2020.1

Bug ZSAGA-

14744

Samtengd bókun - þegar 

valið er að bóka á fleiri 

en eitt aðfang þá kemur 

villa

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - villa þegar valið er að 

bóka á fleiri en eitt aðfang

Villa sem kom þegar reynt var að 

bóka á 2 aðföng samtímis hefur verið 

löguð.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.2

2019.3, 2020.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14346

Það þyfti að skrá 

tímastimpil á færslum í 

T_SCHEDULE.

Afgreiðsla (gaSab) h4. Tímastimpill á áætlanir 

 

Það er loggað í töflu G_HISTORY 

þegar áætlun er búin til eða breytt. 

Þau atriði sem hafa action 732, 733 

eða 734 eru tengd áætlunum.

2020.1, 2020.1.1
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Bug ZSAGA-

14141

Clone of: Opna 

Afgreiðslu og Velja deild 

glugga lokað með X-inu 

leiðir til lotuvillna

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Velja afgreiðsludeild 

 

Ekki er lengur hægt að opna 

Afgreiðslu án þess að velja 

Afgreiðsludeild. 

 

Nánar: 

1. Ef sjálfgefin afgreiðsludeild er stillt 

fyrir innskráningardeild þá opnast sú 

afgreiðsludeild þegar einingin er ræst. 

 

2. Ef engin sjálfgefin afgreiðsludeild 

er stillt fyrir innskráningardeild þá 

birtist gluggi til að velja 

afgreiðsludeild.  

3. Afgreiðslan opnast með síðast 

valda afgreiðsludeild þegar hún er 

ræst ef engin sjálfgefin 

afgreiðsludeild er stillt fyrir 

innskráningardeild. 

4. Ef engin afgreiðsludeild er tengd 

við deild sem notandi er innskráður á 

þá opnast einingin óvirk með 

skilaboðum um að enginn aðgangur 

sé að afgreiðsludeild.

2020.1, 2020.1.1 2019.1
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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 prófunar á útvöldum stöðum 

í útgáfu 2019.3.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.6

Bug ZSAGA-

13136

Sem starfsmaður án 

aðgangs á ég EKKI að 

geta séð 

rannsóknarniðurstöður 

fyrir einstakling

Aukagluggi Sögu, Birting 

á 

rannsóknarniðurstöðum

h4. Rannsóknarniðurstöður - 

Aðgangsstýringar 

 

Villa þar sem hægt var að komast 

framhjá aðgangsstýringum og skoða 

rannsóknarniðurstöður hefur verið 

lagfærð.

2020.1, 2020.1.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15524

Setja Biðlista í 2020.1.6 

patch

Biðlisti (WPF)  

h4. Ýmsar breytingar í Biðlistar (WPF) - 

sjá Sögustund á: 

https://www.origo.is/adstod/heilbrig

dislausnir/sogustundir/ 

2020.1, 2020.1.6

Feature 

Request

ZSAGA-

15283

Miðlægir Biðlistar - 

Stilligildi fyrir 

stöðubreytingar

Biðlisti (WPF) h4. Biðlistar (WPF) - Stöðubreytingar, 

bætt við stilligildi til að stofna 

samskipti sjálfkrafa við 

stöðubreytingar.                                                             

Stilligildi nr. 6406 var bætt við til að 

velja hvort og við hvaða 

stöðubreytingu samskipti verða til 

sjálfkrafa í einingunni Biðlistar (WPF).

Samskiptin eru stillt í einingunni 

Biðlistar (WPF), undir glugganum 

Stillingar. Sniðmát samskipta tengd 

viðeigandi aðgerð eru notuð ef hægt 

er, annars default sniðmát samskipta, 

annars opnast skráningagluggi til að 

stofna samskipti.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.6

Feature 

Request

ZSAGA-

15098

Miðlægir Biðlistar - 

Endurskoða nöfn á 

skráningarsvæðum

Biðlisti (WPF) h4. Biðlisti (WPF) - Nafn í skráningu 

beiðna

Kerfisstjóri getur nú stillt textann sem 

birtist í titli þegar ný beiðni er skráð. 

Sjálfgefinn texti er „Aðgerð“ en hann 

er sóttur úr g_group töflunni með 

group_int = 541.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.6
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Feature 

Request

ZSAGA-

14844

Miðlægir Biðlistar - Velja 

sniðmát við skráningu 

beiðna

Biðlisti (WPF) h4. Biðlistar (WPF) - Skrá nýja beiðni, 

velja sniðmát beiðnar

Nú er hægt að velja sniðmát beiðnar 

fyrir biðlista. Fellilisti undir kaflanum 

„Beiðni“ inniheldur öll sniðmát 

notanda á þeirri deild og stofnun sem 

viðkomandi er skráður inn á. Val á 

sniðmáti yfirskrifar alla reiti í 

kaflanum nema reitinn „Upphafleg  

umsókn“.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.6

Feature 

Request

ZSAGA-

14494

Miðlægir Biðlistar - Búa 

til sniðmáta-mechanisma 

fyrir skráningu beiðna

Biðlisti (WPF) h4. Biðlistar (WPF) - Skrá nýja beiðni, 

vista sniðmát beiðnar

Nú er hægt að vista sniðmát beiðnar 

fyrir biðlista. Ef ýtt er á Vista 

hnappinn efst í kaflanum „Beiðni“, 

opnast gluggi til að skrá nafn á nýju 

sniðmáti. Allir reitir í „Beiðni“ 

kaflanum vistast í það sniðmát að 

undanskyldum reitnum „Uppruni“. 

Auk þess vistast fliparnir „Fyrirmæli“ 

og „Til minnis“ í sniðmátinu. Til að 

breyta sniðmáti er hægt að gefa öðru 

sniðmáti nýtt nafn og velja að 

yfirskrifa eldra sniðmátið. Hvert 

sniðmát vistast niður á hvern 

notanda fyrir sig, á hverri deild og 

stofnun fyrir sig.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.6
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Feature 

Request

ZSAGA-

14721

Breyta merkjum (litum) 

sem gefa til kynna að 

rannsóknir séu utan 

marka

Birting á 

rannsóknarniðurstöðum

h4. Rannsóknarniðurstöður 

 

Nú eru allar rannsóknir sem eru með 

niðurstöður utan marka merktar með 

rauðu upphrópunarmerki. Rannsóknir 

innan marka eru áfram merktar með 

grænum punkti. Gildi utan marka fyrir 

rannsóknir eru nú lituð og 

undirstrikuð.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14575

Add confirmation button 

to lines in LabTest grid

Birting á 

rannsóknarniðurstöðum

h4. Forsíða starfsmanns - Rannsóknir - 

Nú er hægt að staðfesta 

rannsóknarniðurstöður línulega í 

istanum 

 

Það er kominn staðfesta takki í hverja 

línu fyrir hverja 

rannsóknarniðurstöðu í óstaðfestum 

rannsóknarniðurstöðum. 

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

13668

Dagplan - skipta dálki 

uppí 2

Dagplan deildar h4.Dagplan deildar - Dálkurinn 

„Aðv./Áhættum.“ er nú tveir

Dálkinum „Aðv./Áhættum.“, sem birti 

aðvaranir og áhættumöt hefur nú 

verið skipt upp í tvo sérhæfðari dálka: 

„Aðvaranir“, sem birtir aðvaranir, og 

„Áhættumat“, sem birtir áhættumöt. 

2020.1, 2020.1.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

13254

Dagplan deildar - Sýna 

legu og 

dagdeildarsjúklinga 

saman

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar - ferli- og 

legusjúklingar 

 

Mögulegt er að sýna ferlisjúklinga og 

legusjúklinga saman á dagplani. 

Ferlissjúklingar sem hafa tímabókun 

fyrir daginn í dag í viðkomandi ferli 

sjást í listanum. 

 

Ekki er lengur hægt að fela Merkja 

dálk.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14992

Afstaða til lífæragjafar: 

Ekkert um innhald 

blaðsins sést í Textasýn..

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað - Afstaða til líffæragjafar 

(nr. 5400), birtist nú rétt í textasýn 

 

Nú birtist afstaða til líffæragjafar og 

listi yfir undanskilin líffæri í nýrri 

textasýn.

2020.1, 2020.1.2 2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14518

Rafrænar beiðnir - vantar 

í heimilisfang

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað - Reykjalundur 

meðferðarbeiðni (nr. 5104), 

upplýsingar um einstakling í 

textasýn/prentun 

 

Upplýsingar um heimilisfang 

innihalda nú einnig póstnúmer.

2020.1, 2020.1.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

14496

Einstaklings og 

aðstandenda upplýsingar 

- Afrita 

persónuupplýsingar úr 

eyðublaði í 

persónuupplýsingar og 

tengiliði beiðnar

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað - Reykjalundur 

meðferðarbeiðni (nr. 5104), 

upplýsingar um símanúmer, tölvupóst 

og aðstandanda skrást sjálfkrafa á 

Reykjalundi 

 

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.

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14326

TR Endurhæfingar-, 

örorku- og 

umönnunarvottorð - 

Senda 

rekstraraðilanúmer til TR

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublöð - Sum vottorð fyrir TR 

(blöð nr. 390, 5000 og 5002), 

rekstraraðilanúmer fylgir nú 

rafrænum sendingum 

 

(Ath. að eyðublað nr. 390 er ranglega 

nefnt „Umsókn um örorkubætur“ 

þótt það sé skjalið sem TR notar sem 

örorkuvottorð í dag) 

 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.

2018.3, 

2018.3.16, 

2020.1, 2020.1.2

Bug ZSAGA-

14218

Leit að starfsmanni í 

undirskriftarkafla 

skringileg í 2019.2

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Dýnamísk form - Undirskriftarkafli 

- Undarleg hegðun á leit lagfærð 

 

Undarleg hegðun í undirskriftarkafla 

dýnamískra eyðublaða hefur verið 

lagfærð. Eldri leitarniðurstöður 

birtust aftur þegar leit var 

framkvæmd með tómum leitarstreng. 

 

Nú skilar tómur leitarstrengur í 

undirskriftarkafla öllum notendum.

2020.1, 2020.1.1 2019.2
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14204

Dýnamísk Eyðublöð: 

Villutékk hverfur í 

"Afstaða til líffæragjafar"

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað - Afstaða til líffæragjafar 

(nr. 5400), villuleitar- og 

afritunartakkar birtast nú rétt 

 

Takkar til að kveikja á villuleit og 

afrita texta úr sjúkraskrá birtast nú 

rétt í textasvæði þar sem upptalning 

á líffærum undanskyldum líffæragjöf 

er skráð.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14193

Clone of: TR-

umönnunarvottorð, 

lagfæringar

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublöð - TR Umönnunarvottorð 

(nr. 5002) - Umönnunaraðili valinn úr 

Aðstandendaskrá.

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

2020.1, 2020.1.1

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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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14148

Biðlisti - Tegund vantar 

frá dýnamísku formi yfir í 

Biðlista

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Biðlistar (WPF) - Rafrænar beiðnir 

í biðlista - Sniðmát aðgerða sjálfkrafa 

sett eftir stilligildi

Stilligildi 6405: „Biðlisti: Sjálfgefið 

sniðmát rafrænna beiðna“ bætt við til 

að sjálfkrafa skrá sniðmát aðgerða á 

beiðnum sem berast rafrænt í 

biðlista.

Þetta veldur því að nýjar rafrænar 

beiðnir í Biðlista (WPF) einingunni fá 

sjálfkrafa útfyllt gildi í „Tegund“ 

dálkinum.

Einnig var bætt við valmöguleikanum 

„Engin innskrift“ í „Tegund innlagnar“ 

í flipanum „Almennt“ þegar verið er 

að fylla út innskriftarupplýsingar.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14122

Breyting á beiðni til 

Hjartaverndar

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað - Beiðni um 

myndgreiningu (Hjartavernd) (nr. 

5200) - Bætt við möguleikanum að 

tilgreina rannsóknir í frjálsum texta 

 

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.

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

10631

Dýnamísk eyðublöð - 

vandaliðun

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Dýnamísk eyðublöð - Vandaliðun 

 

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. 

2018.3.DynaFor

m.1, 2020.1, 

2020.1.1

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. 

2019.2, 2019.3, 

2020.1, 2020.1.1, 

2019.3.2

2019.3, 2019.2.8

Bug ZSAGA-

14787

VIRK Beiðni um þjónustu - 

Inconsistency when 

displaying % values

Dýnamísk 

skráningarform, 

Textasýn (WPF)

h4. Virk - Beiðni um þjónustu (nr. 

5101) - Textasýn 

 

Prósentu merki fjarlægt úr 

hlutfallsdálki. Nafn dálksins og merki 

gefur til kynna að um prósentur sé að 

ræða. 

 

Bætti viðhengjum við textasýn.

2020.1, 2020.1.1 2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14832

Eyðublað: Læknabréf 

(#186) - afritar ekki allt af 

samskiptaseðli (#36)

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublað - „Læknabréf“ (#186) - 

afritun af „Samskiptaseðli“ (#36) 

yfirfarin

Það uppgötvaðist að úrlausnir á 

samskiptaseðli sem ekki voru 

aðgerðir hafa ekki afritast í 

textasvæði fyrir innihald læknabréfs 

þar sem afritun úrlausna hafði óvart 

verið þrengd niður í að taka eingöngu 

aðgerðir. Þessu hefur verið kippt í 

liðinn og afritast aðgerðir eins og 

áður bæði inn í aðgerðakafla og 

textasvæðið, en til viðbótar koma 

aðrar úrlausnir nú fram í texta 

sömuleiðis.

2020.1, 2020.1.1 2019.3

Feature 

Request

ZSAGA-

14617

Hengja samskipti inn á 

Ferli-lotu sem er ekki 

komin með neina komu

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Samskipti fyrir ferlilotu 

 

Nú er hægt að búa til samskipti beint 

undir ferlilotu án þess að koma sé 

valin. Þegar fyrsta koma er svo búin 

til þá færast samskiptin þangað undir.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14578

Listi yfir notendur 

innanhúss mismunandi - 

þegar verið er að senda 

blað í eyðublaðaeiningu

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Senda eyðublöð innan 

stofnunar.  

 

  

 

Löguð var villa þar sem leitarlisti fyrir 

viðtakendur gat verið rangur. 

2020.1, 2020.1.1 2019.3
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

2019.3.10

Feature 

Request

ZSAGA-

13803

Gera eyðublað #407 - 

Heyrnarmæling nýbura - 

klárt í rafrænar sendingar

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublað: Heyrnarmæling nýbura 

(#407) - hægt að senda rafrænt 

 

Frá og með útgáfu 2020.1 er hægt að 

senda eyðublaðið „Heyrnarmæling 

nýbura“ (#407) rafrænt til HTÍ. Það 

krefst þess þó að báðir aðilar séu 

komnir í þá útgáfu.

2020.1, 2020.1.1

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
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

13739

Óvirkja blað #320 

Umsókn og greinargerð 

um fóstureyðingu

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Eyðublað 

#320 „Umsókn og greinargerð um 

fóstureyðingu“ óvirkjað 

 

Nú birtist eyðublaðið „Umsókn og 

greinargerð um fóstureyðingu“ ekki 

sem form heldur aðeins sem „haus“ 

með upplýsingum um heiti blaðs, 

undirritunardagsetningu, samskiptafl

okkun og hver er undirritaður. Ekki er 

lengur hægt að stofna þetta 

eyðublað.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

12123

Lýsibreytur fara ekki með 

þegar eyðublað er sent 

rafrænt.

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Rafræn eyðublöð (.NET 

virkni), Rafræn 

eyðublöð 

(gaWPFElectronicSheets

)

h4. Rafrænar sendingar eyðublaða - 

kóðar og lýsibreytur 

Frá og með útgáfu 2020.1 er þess 

gætt að lýsibreytur fylgi með öllum 

tegundum kóða við rafrænar 

sendingar eyðublaða séu þær 

skráðar, sama af hvaða tagi kóðarnir 

eru eða á hvaða eyðublaði.

2020.1, 2020.1.1 2018.3

Bug ZSAGA-

15000

Eyðublöð - Some of 

Samskiptaseðill 

hjúkrunar's data is not 

displayed in Ný textasýn

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Textasýn (WPF)

h4. Ný Textasýn - Samskiptaseðill 

hjúkrunar 

 

Kaflinn sárameðferð birtist nú í nýrri 

Textasýn.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.2

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14867

Viðhengiseyðublað með 

pdf hættir stundum að 

virka

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Viðhengi 

(gaAttachments)

h4. Villa í Viðhengi 

 

Villa sem stundum kom upp í 

eyðublaðinu Viðhengi, þar sem 

eyðublaðið fraus eftir að PDF 

viðhengi var opnað nokkrum sinnum, 

hefur verið lagfærð.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.2
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

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.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2

2019.1, 2019.2, 

2019.3

Bug ZSAGA-

14345

Villa í Veru 

lyfjaendurnýjun 

(RequestRenewalDrugRej

ectCmd - NullException)

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover), 

Lyfjakort (WPF)

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
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

15194

Vandaliðun ekki rétt 

þegar vandaliðuð lyf er 

endurnýjað í forsíðu 

sjúklings

Forsíða sjúklings 

(Lyfseðlaskrá)

h4. Forsíða sjúklings - Lyfjakort - 

Lyfjaendurnýjun 

 

Ef lyfjaávísun, sem var vandaliðuð við 

greiningu á samskiptaseðli, er 

endurnýjuð þá vistast greiningin og 

tilefnið af upprunalega 

samskiptaseðlinum nú rétt. 

 

Greining fylgir ekki með lyfjaávísun 

sem er upprunalega frá annarri 

stofnun, þar sem að upplýsingar af 

samskiptaseðli fylgja ekki með 

lyfjaendurnýjunarupplýsingunum úr 

Heilsuveru eða Lyfjagagnagrunni 

Embættis landlæknis.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.4

2019.3, 2020.1

Bug ZSAGA-

14849

Villa - Skömmtun dettur 

út við lyfjaendurnýjun?

Forsíða sjúklings 

(Lyfseðlaskrá), Forsíða 

starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun), 

Forsíða starfsmanns 

(Vera), Yfirlit stofnunar

h4. Lyfjaendurnýjun - Villa löguð þar 

sem skömmtun datt út 

 

Búið er að laga villu þannig að núna 

helst skömmtun inni þegar lyf eru 

endurnýjuð ef upplýsingar liggja fyrir 

um hvort ávísað hafi verið í 

skömmtun. Þ.e. ef ávísun sem er 

endurnýjuð var upphaflega í 

skömmtun er enn hakað í skömmtun 

þegar endurnýjunargluggi er 

opnaður.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.4

2019.3, 2020.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

15392

Villa tengd 

GetDrugSheetFromGate

wayIdDisregardingNordN

o

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun), 

Lyfjakort (gaMedCard), 

Lyfjakort (WPF)

h4. Forsíða starfsmanns - 

Lyfjaendurnýjun - Villa lagfærð þegar 

fleiri en eitt lyf voru á lyfseðli

Búið er að laga villu sem kom upp 

þegar lyfjaendurnýjunarbeiðni barst 

fyrir annað lyf af tveimur á lyfseðli. 

Nú finnur Saga upplýsingar um rétt 

lyf þegar það er hægt og upplýsingar 

eru færðar í endurnýjunargluggann.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.6

2020.1, 2020.1.5

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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.13

2019.3

Bug ZSAGA-

14223

Saga 2019.3 - Get ekki 

lengur merkt blað sem 

lesið í rafræn skeyti í 

forsíðu starfsmanns

Forsíða starfsmanns h4. Forsíða starfsmanns  - Merkja 

rafrænt skeyti lesið 

 

Nú er aftur hægt að merkja rafrænt 

skeyti lesið í forsíðu starfsmanns.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.5

2019.3
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14215

Ekki hægt að senda 

lyfseðil ef 

endurnýjunarbeiðni 

berst í gegnum 

HeilsuVeru

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Forsíða starfsmanns - 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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.3

2019.3
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

15200

Beiðni um 

lyfjaendurnýjun - 

Ábendingar/lyf notað við 

og Afgreiðist ekki alltaf 

rétt útfyllt

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun), 

Lyfjakort (WPF), Yfirlit 

stofnunar

h4. Lyfjaendurnýjun - Ábending fyllist 

út þegar hún er til staðar / Afgreiðist 

fyllt rétt út

Villa lagfærð þar sem ábending fylgdi 

ekki með í lyfjaendurnýjun á 

ákveðnum svæðum í Sögu.

Ef ábending var til staðar fyllist hún út 

þegar endurnýjað er á eftirfarandi 

stöðum:

 - Forsíða sjúklings - Lyfjagrunnur 

(Óútleyst lyf)

 - Forsíða sjúklings - Lyfjagrunnur 

(Afgreidd lyf)

 - Yfirlit stofnunnar - Lyfjaendurnýjun 

(þó ekki ef ávísun var upphaflega 

búin til á annarri stofnun)

 - Forsíða starfsmanns - 

Lyfjaendurnýjun (þó ekki ef ávísun var 

upphaflega búin til á annarri stofnun)

Einnig er búið að laga það að í fjölda 

afgreiðslna var stundum sett 0 þegar 

lyfjaávísun endurnýjaðist sem 

lyfseðill. Nú er sett 1 afgreiðsla þar 

þegar slíkt gerist.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.4

2019.3, 2020.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14587

Hægt að sjá 

rannsóknarniðurstöður 

þrátt fyrir engin 

meðferðartengsl

Forsíða starfsmanns 

(Skilaboð)

h4. Forsíða starfsmanns - 

Rannsóknarniðurstöður - Sending á 

niðurstöðum í Heilsuveru 

 

Nú er ekki lengur hægt að senda 

niðurstöður til einstaklinga í 

Heilsuveru nema með því að hafa 

aðgang að sjúkragögnum 

viðkomandi.

2020.1, 2020.1.1

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 

skilaboð með 

rannsóknarniðurstöðum til 

einstaklings hefur verið lagfærð.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.12

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.10

Bug ZSAGA-

14300

Staðfesta hnappur í 

Vinnulista virkar ekki rétt

Forsíða starfsmanns 

(Vinnulisti)

h4. Forsíða starfsmanns - Staðfesting 

eyðublaða í Vinnulista

Villa þar sem viðmót var ekki uppfært 

eftir staðfestingu á eyðublöðum í 

Vinnulista hefur verið lagfærð.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.6

2019.3
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

13596

Sem notandi í Sögu get 

ég svarað Veru skilaboði 

og merkt það sem No-

reply

Forsíða starfsmanns 

(Vinnulisti)

|h4. Skilaboð úr Sögu til Heilsuveru

 

Nú er hægt að loka samskiptaþræði 

úr Heilsuveru. Það er gert þegar 

svarað er úr Veru samskiptaborði í 

Yfirliti stofnunnar eða Forsíðu 

starfsmanns. Nú er hakbox við hlið 

„Senda“ hnapps sem tilgreinir hvort 

loka eigi þræðinum í kjölfar þess að 

svarið er sent. Notandi Heilsuveru 

getur ekki svarað fyrirspurn eftir að 

samskiptaþræði hefur verið lokað. 

 

Lokaðir samskiptaþræðir birtast í 

Eldri fyrirspurnir í Veru 

samskiptaborði, en þar er hægt að 

enduropna þráð og senda fleiri 

skilaboð. Samskiptaþráður er þó ekki 

opnaður aftur í Heilsuveru fyrr en 

Sögu notandi sendir önnur skilaboð. 

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

15131

Person's answer to 

Rafræn skjöl í Heilsuveru 

is not found in Saga.

Forsíða starfsmanns, 

Yfirlit stofnunar

h4. Eyðublöð - Rafræn skjöl í 

Heilsuveru 

 

Villa þar sem samskiptaþráður varð 

ekki til í Sögu við staðfestingu á 

eyðublaðinu hefur verið lagfærð. 

 

 

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.2

2020.1, 2020.1.1, 

2020.2, 2020.2.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

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

Bug ZSAGA-

15061

Upplýsingar um vitjun 

vantar þegar farið er 

með músina yfir 

vitjunartáknið í yfirlit 

tímabókana

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, Yfirlit 

tímabókana, teymi og skjólstæðingar 

flipar

Nú eru upplýsingar um hver fór í 

vitjun og hvenær vitjun var 

framkvæmd sýnd rétt þegar farið er 

með músina yfir græna táknið sem 

sýnir að búið sé að framkvæma 

vitjun.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

2020.2.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14970

Óvirkt starfsfólk í 

teymum er í listanum 

þegar valið er að sýna allt 

starfsfólk

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, skrá 

staka tímabókun og allt starfsfólk

Nú sést ekki lengur starfsfólk sem 

hefur verið gert óvirkt í 

heimahjúkrunateymum þegar valið er 

að sýna allt starfsfólk í gluggum eins 

og skrá staka tímabókun og 

skipuleggja tímabókanir.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

Feature 

Request

ZSAGA-

14947

Sýna heimilisfang 

einstaklinga í dagskrá 

starfsfólks og stundaskrá 

teyma

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, 

heimilisföng og póstnúmer 

einstaklinga í dagskrá starfsfólks og 

stundaskrár teyma.

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 dagafellilistann.

Ef annað aðsetur er skráð á 

einstakling í skjólstæðingaflipanum 

þá er það heimilisfang birt í staðinn.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14946

Ekki hægt að breyta 

tímabókun ef 

starfsmaður er ekki 

lengur í sama teymi

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Breyta 

tímabókun

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.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

Feature 

Request

ZSAGA-

14815

Laga til í "Skipuleggja 

tímabókanir" í 

heimahjúkrun

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, 

Skipuleggja tímabókanir, 

viðmótsbreytingar

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.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14810

Breyta hvernig samskipti 

eru skráð þegar vitjun er 

ekki framkvæmd

Heimahjúkrun h4. Meðferð, heimahjúkrunarvitjun, 

sniðmát samskipta fyrir vitjanir sem 

voru ekki framkvæmdar

Stilligildin 1224 - 1230 eru notuð til 

að tilgreina hvaða sniðmát samskipta 

eigi að nota til að stofna samskipti 

fyrir heimahjúkrunarvitjanir.

Nú hafa stilligildin 1239 - 1243 bæst 

við til að tilgreina hvaða sniðmát 

samskipta eigi að nota til að stofna 

samskipti fyrir heimahjúkrunarvitjanir 

sem voru *ekki* framkvæmdar.

Til að fá nánari upplýsingar um virkni 

og stillingar,vinsamlegast hafið 

samband við Origo

Heilbrigðislausnir eða skoðið 

Sögustund á 

https://www.origo.is/adstod/heilbrig

dislausnir/sogustundir/

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

Feature 

Request

ZSAGA-

14808

Laga birtingu fyrir 

aðstandendur í 

útprentun í 

heimahjúkrun

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, 

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.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14807

Mælingar viðmót þarf að 

vera sýnilegt í 

símtalsvitun

Heimahjúkrun h4. Meðferð, heimahjúkrun, skrá 

símavitjun 

 

Nú er hægt að skrá sömu 

mælingargildi í símavitjun og í 

venjulegri vitjun.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

Feature 

Request

ZSAGA-

14790

Leyfa fleiri en einn 

verkþátt per 

hjúkrunargreiningu í 

heimahjúkrun

Heimahjúkrun h4. Meðferð, verkþættir í 

hjúkrunarferli

Nú er hægt að skrá sama verkþáttinn 

oftar en einu sinni fyrir hverja 

meðferð.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

Bug ZSAGA-

14615

Frostvandamál í 

heimahjúkrunarumsjón, 

mögulega vegna rauða 

punkts merkingarinnar

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, tákn fyrir 

óbókaðar stundaskrárfærslur

Tákninu fyrir óbókaðar 

stundaskrárfærslur hefur verið breytt, 

nú er rauður punktur sýndur við 

hliðina á tákninu fyrir gerð 

stundaskrárfærslu í staðinn fyrir að 

hann hafi verið sýndir yfir tákninu.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14608

Villa í 

heimahjúkrunarumsjón 

þar sem dagskrá 

starfsmanns sést ekki í 

dagskrá starfsfólks

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, 

tímabókanir í dagskrá starfsfólks

Dagskrá starfsfólks flipinn sýnir nú 

allar tímabókanir fyrir valinn 

starfsmann og dag, óháð því hvaða 

teymi var valið þegar tímabókunin var 

búin til.

Þetta á eingöngu við starfsmenn sem 

eru í fleiri en einu teymi.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

2020.1.1

Page 29

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14807
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14807
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14807
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14807
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14807
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14790
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14790
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14790
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14790
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14790
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14790
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14615
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14615
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14615
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14615
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14615
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14615
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14608
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14608
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14608
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14608
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14608
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14608
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14608


Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14576

Long notes in the "Til 

minnis" window can not 

be read without pressing 

edit

Heimahjúkrun h4. Meðferð, til minnis atriði í 

heimahjúkrun

Nú sjást til minnis atriði í fleiri en 

einni línu ef textinn er lengri en svo 

að hann komist fyrir í einni línu.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

Bug ZSAGA-

14455

Yfirlit tímabókana, Teymi 

flipinn, valið teymi 

breytist þegar ýtt er á 

refresh

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Yfirlit 

tímabókana

Nú helst valið teymi valið þegar ýtt er 

á refresh takkann í yfirlit tímabókana 

flipanum.

Einnig haldast valdar áætlanir teymis 

valdar.

2020.1, 2020.1.1 2019.3.7

Feature 

Request

ZSAGA-

14438

Skjólstæðingalistinn á að 

sýna hversu margar 

stundaskrárfærslur 

einstaklingur á

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, fjöldi 

stundaskrárfærslna fyrir 

skjólstæðinga

Nú er fjöldi stundaskrárfærslna 

skjólstæðings birt í 

skjólstæðingaflipanum í 

heimahjúkrunarumsjón.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14432

Skjólstæðingalistinn á 

eingöngu að sýna þá sem 

eru innritaðir í legum

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Skjólstæðingar

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.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14424

Stundaskrár teyma - 

Valdar áætlanir ekki 

alltaf sýnilegar í fellilista

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Stundarskrár teyma

Þegar teymi er valið birtast nú alltaf 

valdar áætlanir teymis í fellilista.

2020.1, 2020.1.1 2019.3.7
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14388

Stundaskrár teyma, valið 

teymi breytist þegar ýtt 

er á refresh

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Stundaskrár teyma

Nú helst valið teymi valið þegar ýtt er 

á refresh takkann í stundaskrár teyma 

flipanum.

Einnig haldast valdar áætlanir teymis 

valdar.

2020.1, 2020.1.1 2019.3.7

Bug ZSAGA-

14376

Lýsing vitjunar breytist ef 

valið er að breyta 

stundaskrárfærslu

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Breyta 

stundaskrárfærslu

Nú yfirskrifast titill 

heimahjúkrunarfærslu ekki lengur 

þegar valið er að breyta 

stundaskrárfærslu fyrir einstakling.

2020.1, 2020.1.1 2019.3.6

Bug ZSAGA-

14338

Lagfæra leit í 

skjólstæðingum 

heimahjúkrunar (part 

deux)

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Skjólstæðingar - Lagfæring á leit í 

skjólstæðingatöflu

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.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14331

Ekki hægt að eyða 

stundarskrárfærslu sem á 

eru skráðar opnar 

tímabókanir

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, ógilda 

stundaskrárfærslu

Ef notandi velur að ógilda 

stundaskrárfærslu með ófrágengnum 

tímabókunum, þ.e. ekki tengdum við 

vitjun, þá eru tímabókanirnar einnig 

gerðar ógildar.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14327

Merking fyrir 

stundarskrárfærslum 

með tímabókun birtist 

vitlaust í yfirliti 

tímabókana

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Yfirlit 

tímabókana - Rauð merki fyrir 

stundaskrárfærslur án tímabókana

Nú birtast alltaf rauðu merkin á 

stundaskrárfærslum ef tímabókun 

vantar en birtast ekki fyrir færslur 

með tímabókunum.

2020.1, 2020.1.1 2019.3, 2020.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14248

Stækka plássið þar sem 

verkþættirnir koma í 

kassanum "Áætlun 

dagsins".

Heimahjúkrun h4. Meðferð - Áætlanir dagsins - 

Meira pláss fyrir verkþætti

Nú er meira pláss fyrir verkþætti og 

athugasemdir þeirra í „Áætlanir 

dagsins“ í meðferðareiningu.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14247

Birta heimilisföng 

skjólstæðinga sem eru á 

planinu þegar verið er að 

skipuleggja vitjanir nýs 

skjólstæðings

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, 

heimilisföng skjólstæðinga við 

skráningu stundaskrárfærslna

Nú birtir listinn, sem er sýndur hægra 

megin í Ný stundaskrárfærsla 

glugganum, heimilsfang 

skjólstæðinga og póstnúmer fyrir 

aftan nafn þeirra.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14212

Uppfæra 

teymisupplýsingar - 

lagfæra glugga og 

hegðun

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Teymi - 

Uppfæra/Nýskrá 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.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14211

Sýna stundaskrárfærslur 

fyrir alla vikudaga í einu

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Stundaskrár teyma

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“.

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14210

Vitjun "Annað" á 

skjólstæðing á að sjást í 

Dagskrá

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Yfirlit 

tímabókana - Stundarskrárfærslur 

merktar sem „Annað“ birtast

Nú birtast þær stundarskrárfærslur 

sem merktar voru sem „Annað“ í 

Yfirliti tímabókana í 

Heimahjúkrunarumsjón. Í flipa fyrir 

einstakling eru þetta tímabókanir 

hans sem birtast. Í flipa fyrir teymi 

birtast þessar færslur fyrir þá 

einstaklinga sem skráðir eru í umsjón 

þessa teymis.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14209

Til minnis aðgengilegt í 

teymisumsjón í Yfirliti 

tímabókana fyrir 

skjólstæðing

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Yfirlilit 

tímabókana - Sjúklingar - „Til minnis“ 

aðgengilegt

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.

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.10

2019.3.1

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.

Uppfæra þarf skráningu á 

einstaklingum sem voru skráðir fyrir 

þessa útgáfu með eftirfarandi 

gagnagrunnsskipun, viðeigandi 

deildar- og stofnunarnúmer þarf að 

finna í töflunum ga_group og 

ga_organization:

 Til að fá nánari upplýsingar um 

virkni,

vinsamlegast hafið samband við 

Origo

Heilbrigðislausnir.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14130

Heimahjúkrunarumsjón, 

sýna símanúmer 

aðstandenda í Uppfæra 

skjólstæðing glugganum

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Skrá/Uppfæra skjólstæðing

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.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14127

Heimahjúkrunarumsjón, 

stundaskrár teyma, setja 

sem valinn einstakling

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Stundaskrár teyma - 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 er hægt að 

ýta á CTRL+W til að gera það. Þessi 

virkni er sambærileg og í t.d. 

„Dagskrá starfsfólks“ flipanum.

2020.1, 2020.1.1
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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.

Uppfæra þarf skráningu á teymum 

sem voru skráð fyrir þessa útgáfu 

með eftirfarandi gagnagrunnsskipun, 

viðeigandi deildar- og 

stofnunarnúmer þarf að finna í 

töflunum ga_group og 

ga_organization:

{code}

update hca_team te set te.group_id = 

<deildarnúmer (id) úr ga_group>, 

ta.organization_id = 

<stofnunarnúmer (id) úr 

ga_organization>

{code}

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2

Feature 

Request

ZSAGA-

13993

Lagfæra leit í 

skjólstæðingum 

heimahjúkrunar

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Skjólstæðingar - Lagfæring á leit í 

skjólstæðingatöflu

Nú er einungis leitað í dálk með 

nöfnum skjólstæðinga í stað þess að 

leita í öllum dálkum töflu þegar 

skrifað er í leitargluggann.

2020.1, 2020.1.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

12675

Fjarlægja 

athugasemdardálk þegar 

stundaskrárfærsla er 

skráð og allt sem við 

kemur honum

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - 

Athugasemdir fyrir 

stundaskrárfærslur og tímabókanir

Nú er ekki lengur hægt að skrá 

athugasemdir fyrir 

stundaskrárfærslur og lýsingar fyrir 

tímabókanir.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

12654

Sem notandi í 

heimahjúkrun get ég ekki 

skráð Vitjun fram í 

tímann

Heimahjúkrun h4. Meðferð - Heimahjúkrun - Skrá 

vitjun

Nú eru tímabókanir ekki lengur birtar 

í vitjunarskráningarviðmótinu ef þær 

á að framkvæma eftir núverandi dag.

Tímabókanir innan sama dags eru 

allar birtar, óháð því hvað klukkan er 

innan þess dags.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

Bug ZSAGA-

15144

Símavitjun skráist ekki 

rétt frá 

heimahjúkrunarappi

Heimahjúkrun, 

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Heimahjúkrunarapp - símavitjun

Lagfært að símavitjanir birtist rétt í 

Sögu úr appi.

2019.3, 2020.1, 

2020.2, 2020.2.1, 

2020.1.5, 

2019.3.14

2019.3
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Feature 

Request

ZSAGA-

14720

Skrá vitjun, láta notanda 

vita að ekki sé hægt að 

velja dag og tíma fram í 

tímann

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferð, skrá vitjun í 

heimahjúkrun

Nú birtir skráningarglugginn fyrir 

vitjun texta neðst í skjámyndinni ef 

ekki er hægt að vista vitjun því að hún 

er skráð fram í tímann eða enginn 

starfsmaður hefur verið valinn til að 

fara í vitjun.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

Bug ZSAGA-

14573

Heimahjúkrun, yfirlit - 

Lokin til minnis atriði 

fyrir vikudaga birtast 

áfram í áætlun dagsins

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(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-

14572

Heimahjúkrun, yfirlit - Til 

minnis atriði eiga að 

birtast í sér línum í 

Áætlun dagsins

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(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

Feature 

Request

ZSAGA-

14399

Áætlun dagsins í 

heimahjúkrunaryfirlit á 

að muna hvaða dagur var 

valinn

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferð - Yfirlit heimahjúkrunar

Nú breytist valinn dagur í áætlun 

dagsins reitnum ekki í daginn í dag 

þegar farið er á milli flipa eða eininga.

2020.1, 2020.1.1
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Bug ZSAGA-

14290

Blood oxygen levels 

registered in Meðferð > 

Heimahjúkrun are not 

registered using the 

same keys as 

measurements 

registered in Mælingar

Heimahjúkrun, SA REST 

API

h4. Meðferð - Heimahjúkrun - Skrá 

vitjun

Nú er súrefnismettun rétt merkt í 

glugganum „Skrá vitjun“ sem SpO2 í 

staðinn fyrir SaO2.

Einnig stendur SpO2 í staðinn fyrir 

SaO2 í listanum „Síðustu vitjanir“ í 

yfirliti heimahjúkrunar.

2020.1, 2020.1.1 2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14600

Implement change 

department

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Heimahjúkrun - Breyta um deild

Innskráður notandi getur breytt um 

deild með því að velja deild og 

auðkenna sig með rafrænum 

skilríkjum.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14723

Hreyfiáætlun lokast 

sjálfkrafa of snemma

Hreyfiseðlar h4. Hreyfistjórnun

Stilligildi 8010 „Sjálfvirk lokun 

áætlunar fyrir hreyfistjórnun“ er núna 

sjálfgefið óvirkt.

2020.1, 2020.1.1 2019.3

Feature 

Request

ZSAGA-

14569

Hreyfiseðlar: Síðasta og 

fyrsta vika árs er ekki 

rétt.

Hreyfiseðlar h4. Hreyfiseðlar 

 

Lagfærð var villa þar sem skráningar 

fyrir síðustu viku árs birtust bara í 

súluritinu undir áætlun þegar síðasta 

og fyrsta vika árs er sama vikan.

2020.1, 2020.1.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

14562

Hreyfiseðlar: Eftirfylgni 

síun

Hreyfiseðlar h4. Hreyfistjórn - Eftirfylgni 

 

Bæta við síu í „Virk hreyfistjórnun“ 

þar sem valinn er tími frá því að 

áætlun lokaðist. 

 

 

2020.1, 2020.1.1

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-

14355

Uppfæra forskriftir Hreyfiseðlar h4. Hreyfiseðlar - Forskriftir

Forskriftir hafa verið uppfærðar.

2020.1, 2020.1.1

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-

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.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.10

2019.2, 2019.3
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Feature 

Request

ZSAGA-

14055

Fella skilaboð til læknis 

inn í skýrslu frá 

hreyfistjóra

Hreyfiseðlar h4. Hreyfiseðlar

Skilaboð frá hreyfistjóra er núna hluti 

af skýrslu hreyfistjóra.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14067

Greiðslu kiosk, merktur 

greiðslumáti reiknings 

þegar hluti sjúklings er 0 

kr. 

KIOSK h4. Kisok - Greiðslur

Greiðslur sem eiga uppruna sinn í 

Kiosk eru nú réttilega skráðar 

staðgreiddar í reikningum í 

afgreiðslueiningu. 

2020.1, 2020.1.1 2019.1, 2019.2, 

2019.3

Bug ZSAGA-

13899

Ekki hægt að velja 

greiningu með því að 

tvísmella í kóðaleit í 

dýnamískum formum.

Kóðaleit h4. Kóðaleit 

Nú þegar tvísmellt er á kóða í kóðaleit 

velst sá kóði og leitarglugginn lokast.  

 

2020.1, 2020.1.1 2019.1

Feature 

Request

ZSAGA-

12989

Stilligildi fyrir sjálfgefna 

tímalengd leyfis í Legum

Legur 

(gaADTAdmissions)

h4. Legur - Skrá í leyfi - Stilligildi fyrir 

sjálfgefna lengd leyfis

Í einingunni „Legur“ er hægt að skrá 

skjólstæðing í leyfi. Með nýju 

stilligildi, 1238, er hægt að lengja eða 

stytta sjálfgefna lengd leyfis. Ef 

stilligildi 1238 er sett sem t.d. 10 þá 

verður sjálfgefin lengd leyfis 10 

dagar. Sjálfgefið gildi stilligildis er 3 

dagar.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14431

"Rökstuðningur læknis" 

needs to be more visible 

in drugs renewal window

Lyfjakort (WPF) h4. Lyfjakort(WPF) - Lyfjaendurnýjun - 

Undanþágulyf

Línubil var aukið til þess að gera 

„Rökstuðning læknis“ greinilegri. 

2020.1, 2020.1.1
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Bug ZSAGA-

14360

Dialog for drugrenewal 

expands when the 

employee's description is 

long

Lyfjakort (WPF) h4. Beiðni um lyfjaendurnýjun - 

Gluggi stækkar ekki ef lýsing er löng

Þegar heilbrigðisgagnafræðingur 

skrifar langa lýsingu með 

lyfjaendurnýjunarbeiðni þá stækkar 

glugginn ekki lengur samhliða því sem 

beiðnin verður lengri heldur virkjast 

skrunstikan í reitnum.

2020.1, 2020.1.1 2019.3, 2019.3.6

Bug ZSAGA-

14354

Check for doctor's 

confirmation displays 

incorrectly during drug 

renewal

Lyfjakort (WPF) h4. Lyfjaendurnýjun - Búið að laga 

birtingu haks við rökstuðning á 

undanþágulyfjum.

Búið er að laga birtingu á haki við 

rökstuðning læknis fyrir 

undanþágulyf. Línan sem á að skilja 

þetta lyf frá næsta atriði fór áður í 

gegnum hakið, nú er hún fyrir neðan 

eins og hún á að vera.

2020.1, 2020.1.1 2019.3, 2019.3.6

Bug ZSAGA-

14510

Villa: Hjúkrunarferli 

birtast ekki fremst í 

Meðferð

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Meðferðaskráning - Röðun flipa. 

Löguð var villa þar sem 

„Upplýsingaskrá“ birtist fremst 

(sjálfvalinn flipi). Röðun er nú eins og 

hún var áður.  

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

2019.3, 2020.1

Feature 

Request

ZSAGA-

13999

Rafræn skilríki í 

MyMedicalAPI

MOM_Smasaga, SA 

REST API

h4. Innskráning - Rafræn skilríki

Notandi verður að auðkenna sig með 

rafrænum skilríkum til að komast inn 

í appið.

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

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 skráðri skoðun 

og einnig var lagfærð niðurstaða 

skoðunar þar sem niðurstaðan datt út 

í samtengingum.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.13

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14366

Mæðraskrá - skráning 

læknis

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Fæðing - Skrá sem 

annar notandi

Inn í fæðingu í mæðraskrá er nú hægt 

að skrá sem annar notandi.

Þar getur annar notandi skráð sig inn 

og skráð skoðun í sínu nafni, án þess 

að innskráður notandi þurfi fyrst að 

skrá sig út úr Sögu

Skoðun sem þessi notandi skráir 

birtist síðan (líkt og aðrar skoðanir) í 

Fæðingarriti og lista yfir Framgang og 

atburði.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14250

Mæðraksrá - Meðganga - 

Litur á meðgöngustiku 

ekki réttur

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá, meðgöngustika

Villa, sem olli því að litur á 

meðgöngustiku var áfram grænn ef 

áhætta var skráð sama dag og 

meðgangan var stofnuð, hefur verið 

löguð. 

2020.1, 2020.1.1 2019.2, 2019.2.10
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14222

Mæðravernd - 

Ómskoðun an error pops 

up in the Eyðublöð 

component.

Mæðraskrá h4. Eyðublaðaeining - Eyðublaðið 

„Mæðravernd - Ómskoðun“

Villa sem kom upp í eyðublaðinu 

„Mæðravernd - Ómskoðun“ þegar 

ekki var skráð staðsetning fylgju hefur 

verið löguð.  

2020.1, 2020.1.1 2019.2, 2019.3, 

2020.1, 2020.1.1, 

2019.2.10, 

2019.3.3

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“

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2

2019.2, 2019.3, 

2019.3.1, 2019.2.9

Bug ZSAGA-

13989

Villa við stofnun 

mæðraskrár

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Meðganga - 

Upplýsingar um móður - Fyrri 

meðgöngur

Búið er að laga villu sem olli því að 

ekki var hægt að breyta fyrri 

meðgöngum þegar upplýsingar um 

móður voru fylltar út. 

2020.1, 2020.1.1 2019.2

Feature 

Request

ZSAGA-

13840

Mæðraskrá, 

fæðingayfirlit - hliðra 

boxum

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá

Núna er hægt að hliðra til stærð á 

gluggum til að aðlaga viðmótið í 

fæðingayfirlitinu.

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

13792

Mæðraskrá, fá 

upplýsingar hvað vantar í 

áætlanir, t.d. 

bólusetningar

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Áætlanir á 

meðgöngu

Neðangreindum atriðum hefur verið 

bætt inn í áætlanirnar fyrir frum- og 

fjölbyrju í mæðraskrá

 * Vika 16 - Skimun fyrir þunglyndi og 

kvíða

 * Vika 28 - Bólusetning við kíghósta

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

13785

Mæðraskrá, vista takki í 

barn fætt virkar ekki ef 

legvatn ekki skráð

Mæðraskrá h4. Mæðravernd - Barn fætt

„Vista“ hnappurinn í glugganum 

„Barn fætt“ er núna alltaf virkur og 

birtir skilaboð um þau svæði sem 

verða að vera útfyllt og stoppar 

skráningu.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

13769

Mæðraskrá, símtal, setja 

inn val um greiningar

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Meðganga - Símtöl - 

Skráning á greiningum

Bætt hefur verið inn virkni þannig að 

hægt er að skrá greiningar þegar 

símtal er skráð í meðgönguhluta í 

mæðraskrá. 

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

13206

Þegar fæðingu er lokið 

þá staðfestist eyðublaðið 

Upplýsingar um 

meðgöngu ekki í öðrum 

grunni

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Samtengingar - 

Staðfesta eyðublöð

Ef sótt er meðganga sem búið er að 

loka (staðfesta að fæðingu sé lokið) á 

annarri stofnun eru óstaðfest 

eyðublöð sem tilheyra meðgöngu og 

fæðingu staðfest. 

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

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.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2

2019.1, 2019.2

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. 

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2

2019.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14257

Láta SMS þjónustu senda 

SMS á viðeigandi 

aðstandendur 

Persónuupplýsingar h4. Nú er hægt er að senda SMS á alla 

þá aðstandendur sem merktir sem 

„SMS aðstandendur“ fyrir áminningu 

á tímabókun sjúklings" 

 

Í Aðstandendaglugganum er hægt að 

merkja aðstandendur sem „SMS 

aðstandanda“ og allir þeir sem eru 

merktir fá þá sms þegar sjúklingur á 

tímabókun og tímabókun er merkt 

,,SMS áminning"

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

15189

Símtal/Tölvupóstur 

senda rafrænt

Rafræn eyðublöð (.NET 

virkni)

h4. Rafrænar sendingar á 

eyðublöðum

Nú er hægt að senda eyðublað nr. 

437 - Símtal/Tölvupóstur rafrænt. 

Ath. Einungis hluti af blaði sem heitir 

„Texti“ sendist á milli.  

2019.3, 2020.1, 

2020.2, 2020.2.1, 

2020.1.4, 

2019.3.14, 

2019.3.12_Hotfix

Bug ZSAGA-

14830

Rafræn eyðublöð: 

Umsögn um rannsókn 

(#411) - ruglingur milli 

tilvísanagreininga og 

sjúkdómsgreininga

Rafræn eyðublöð (.NET 

virkni)

h4. Eyðublað - Umsögn um rannsókn 

(#411)

Eyðublaðið „Umsögn um rannsókn“ 

var yfirfarið m.t.t. rafrænna sendinga, 

en í ljós kom að sjúkdómsgreiningar 

og tilvísanagreiningar enduðu alltaf 

saman sem tilvísanagreiningar á 

viðtökustað. Þetta hefur nú verið 

lagað og lenda greiningarnar í sínum 

réttu köflum.

2020.1, 2020.1.1 2019.3

Bug ZSAGA-

15180

Need to order schedule 

list after start date

SA REST API h4. Heimahjúkrun app - Vitjanir 

starfsmanns 

 

Vitjanir eru listaðar í tímaröð.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 2020.1.5
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14865

Only show nursing tasks 

for relevant shifts in HC 

app

SA REST API h4. GetVisit - Verkþættir

Aðeins sjást þeir verkþættir sem 

tilheyra þeirri vakt sem vitjunin er á. 

08:00 - 15:30 - Dagvakt

15:30 - 23:00 - Kvöldvakt

23:00 - 08:00 - Næturvakt 

2019.3, 2020.1, 

2020.2, 2020.2.1, 

2020.1.5, 

2019.3.14

2019.3, 2020.1, 

2020.2, 2020.2.1, 

2020.1.5

Bug ZSAGA-

14848

Only show memos for 

relevant shifts in HC app

SA REST API h4. GetVisit - Minnismiðar

Aðeins sjást þeir minnismiðar sem 

tilheyra þeirri vakt sem vitjunin er á. 

08:00 - 15:30 - Dagvakt

15:30 - 23:00 - Kvöldvakt

23:00 - 08:00 - Næturvakt  

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 2020.1.5
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

15525

Changes to the backend 

service related to 

Heilsuvera - LSH

Saga h4. Heilsuvera

Nú er hægt að senda fyrirspurnir frá 

Veru á geðdeild á LSH.

 Til þess að notandi megi senda inn 

beiðnir frá Veru þarf hann að vera á 

meðferðarbiðlista.

Stilligildi nr. 1244 heldur utan um í 

hvaða stöðu færsla á 

meðferðarbiðlista þarf að vera til 

þess að heimila samskipti. Má vera 

óvirkt og þá er ekki síað eftir stöðu

Stilligildi nr. 1245 heldur utan um 

hvaða deildir tilheyra þessari virkni.

Stilligildi nr. 1246 segir til um hvaða 

meðferð tilheyrir færslu á 

meðferðarbiðlista (code). Má vera 

óvirkt og þá er ekki síað eftir 

meðferð. 

Stilligildi nr. 198 segir til um hvort 

leyfa eigi beiðni um lyfjaendurnýjun 

ásamt samskiptum fyrir þá sem mega 

eiga samskipti.  

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.6
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Bug ZSAGA-

14535

Þarf að umbreyta 

táknum eins og < og > 

áður en XMLinu er 

umbreytt

Saga h4. Samtengingar - XML sértákn voru 

að valda villu hjá ytri aðilum

Ef sótt voru textasýnargögn fyrir ytri 

aðila, t.d. fyrir samskipti, þá kom villa 

í xml-inu sem var sent ef eitthvert 

gagnasvæði innihélt tákn sem er 

sértákn fyrir xml. Dæmi um slík tákn 

eru <, >, og &.

Bætt hefur verið úr þessu.

2020.1, 2020.1.1 2019.3

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-

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 að fá nánari upplýsingar um virkni, 

vinsamlegast hafið samband við 

Origo

Heilbrigðislausnir

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.2
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14700

Tengja lífsmarkamælir 

(CSM) við Sögu

Saga.NET h4. Lífsmarkamælir Connex® Spot 

Monitor

Búið er að tengja lífsmarkamælirinn 

Connex® Spot Monitor frá Welch 

Allyn við Sögu. Núna er hægt að 

senda mæliniðurstöður beint frá 

tækinu yfir í Sögu.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.6

Feature 

Request

ZSAGA-

14664

Útprentun á 

strikamerktum 

armböndum

Saga.NET h4. Legur - Armband prentun 

 

Undir Prenta valmynd í einingunni 

Legur er búið að bæta við stuðningi 

fyrr prentun á armbandi fyrir „ZD510-

HC Wristband Printer“ prentara.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14269

Bæta við docker hegðun 

á svæði fyrir stofnanir í 

samtengingum

Samtengingar (grunna) h4. Samtengingar - Rennistýring 

 

Bætt hefur verið við rennistýringu til 

að stækka eða minnka svæðið sem er 

notað til að birta lista yfir stofnanir.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14267

Láta ný atriði í töflu í 

samtengingum fá 

bakgrunn sem fjarar út

Samtengingar (grunna) h4. Samtengingar - Birting á nýjum 

gögnum 

 

Nú blikka ný gögn í töflu þrisvar eftir 

að þau hafa skilað sér. 

2020.1, 2020.1.1
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Origo Heilbrigðislausnir T 2020

Feature 

Request

ZSAGA-

14266

Breyta griddi í 

samtengingum

Samtengingar (grunna) h4.  Samtengingar - Yfirlitsgluggi 

Yfirlistgluggi fyrir samtengingar hefur 

verið yfirfarinn m.t.t. framsetningar 

og skilvirkni. Vinstra megin í 

skjámyndinni er nú kominn listi yfir 

þær stofnanir þar sem einstaklingur á 

gögn. Listinn er í tímaröð eftir aldri 

gagna, nýjustu gögnin eru efst. Smellt 

er á heiti stofnunar til að sækja gögn 

frá henni. Einnig er hægt að smella á 

hnappinn „Sækja gögn“ frá öllum 

neðst í listanum. 

Þessi virkni kemur inn í stað tímalínu 

sem var áður. 

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14241

Breyta popup fyrir 

Samtengingar í 

Sjúklingastiku

Samtengingar (grunna) h4. Samtengingar - Stýring í 

sjúklingaborða

Nú eru gögn frá nýjustu stofnun sótt 

þegar smellt er á 

samtengingastýringuna í 

sjúklingaborða. Áður var sótt frá 

öllum stofnunum.

Einnig var fyrirsögnum og undirtexta í 

uppstrettiglugga víxlað og orðalag 

lagfært.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14468

Skilaboð til Veru notanda 

með viðhengi - virkar 

ekki rétt

Sjúklingastika, Viðhengi 

(gaAttachments)

h4. Sjúklingastika - Viðhengi 

Nú birtast viðhengin í 

eyðublaðaeiningu, sem send eru í 

gegnum sjúklingastiku.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.9

2019.3, 2020.1
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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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.13

2019.3

Feature 

Request

ZSAGA-

14524

Reikningsyfirlit Skýrsla (CR skrá) h4. Skýrslur - „SAGA3.1 Afgr: 

Viðskiptayfirlit“

Komin er ný skýrsla, „SAGA3.1 Afgr: 

Viðskiptayfirlit“, sem gefur yfirlit yfir 

reikninga fyrir einstaklinga sem komu 

á ákveðnu tímabili. Hægt er að velja 

ákveðna viðskiptaaðila ef aðrir en 

einstaklingarnir sjálfir sjá um greiðslu 

reikninga eða fókusa eingöngu á 

skuldir og uppgerða reikninga. 

2020.1, 2020.1.1

Page 55

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14659
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14659
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14659
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14659
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14524
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14524
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14524


Origo Heilbrigðislausnir T 2020

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, 

2020.1.1, 

2019.3.11

2019.3, 2020.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14380

Open textasýn in the 

same "detail state" as it 

was when it was closed

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - Muna stöðu á 

hversu ítarlegt

Nú helst staðan á því hversu ítarleg 

gögn á að sýna inni þó Sögu sé lokað.

2020.1, 2020.1.1

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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.5

2019.3

Bug ZSAGA-

13398

Greiningar á eyðublöðum 

í Textasýn koma illa út

Textasýn (WPF) h4. Textasýn - Greiningar 

 

Greiningar á eyðublöðum sjást nú 

sem aðalefni, í stað þess að vera 

ítarefni í hliðardálki. 

2020.1, 2020.1.1 2019.2
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Feature 

Request

ZSAGA-

10991

Textasýn - Eyðublað #382 

Niðurstöður rannsókna II 

(Orkuhúsið) - Staðfesting 

á eyðublaði

Textasýn (WPF) h4. Forsíða starfsmanns - Vinnulisti - 

Staðfesta óklárað eyðublað - Birta 

aðvörun/villu þegar verið er að 

staðfesta 

 

Staðfesting í Vinnulista í Forsíðu 

starfsmanns í „Óklárað hjá mér“ og 

„Óklárað“ flipunum ætti nú að birta 

sömu viðvaranir og þegar eyðublað er 

staðfest í eyðublaðaeiningunni.

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14238

2019.3 villa getum ekki 

skráð vitjun eða færslu 

án samskipta

Ung- og smábarnavernd 

(gaChildrenObservation)

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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.5

2019.3.4

Bug ZSAGA-

14236

2019.3 Vandamál í 

spurningalistum eftir 

uppfærslu Á HSU

Ung- og smábarnavernd 

(gaChildrenObservation)

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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.5

2019.3
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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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.8

2019.3

Bug ZSAGA-

13035

Vefþjónustukall - 

GetScheduleForResource

AndContact skilar ekki 

GroupName fyrir deild

Vera (Fyrirspurnalag) h4. Vera 

Nú birtist nafn deildar í Veru þegar 

verið er að breyta tímabókun. 

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.6

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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

2019.3

Bug ZSAGA-

15106

Skilaboð um að 

lyfjaendurnýjunarbeiðni 

var hafnað eiga að fara á 

þann sem sendi beiðnina

Yfirlit stofnunar h4. Villa í lyfjaendurnýjunarbeiðnum 

lagfærð 

 

Póstur barst ekki á læknaritara þegar 

læknir hafnaði 

lyfjaendurnýjunarbeiðni sem ritarinn 

stofnaði. Villan var löguð og nú berst 

læknaritara innri póstur í sögu þegar 

læknir hafnar 

lyfjaendurnýjunarbeiðni.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.2

2019.3, 2020.1
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Bug ZSAGA-

14537

Lyfjaendurnýjun fær ekki 

alltaf rafrænt 

sendingarnúmer

Yfirlit stofnunar h4. Yfirlit stofnunar

Löguð var villa þar sem 

lyfjaendurnýjun fékk ekki alltaf 

rafrænt sendingarnúmer í Yfirliti 

stofnunar.

2019.3, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.11

2019.3

Bug ZSAGA-

14305

Villa í lyfjaendurnýjun í 

Yfirlit stofnunar (Vera -  

Samskiptaborð)

Yfirlit stofnunar h4. Yfirlit stofnunar - Vera 

samskiptaborð/ - 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, 2020.1, 

2020.1.1, 

2019.3.6

2019.3

Bug ZSAGA-

12309

Yfirlit Stofnunar - Villa í 

birtingu á síðustu 

komum í Veru 

samskiptaborði

Yfirlit stofnunar h4. Yfirlit stofnunar - Veru 

samskiptaborð 

 

Nýlegar komur einstaklings á 

heilsugæslu eru nú ekki lengur aðeins 

komur tengdar aðfangi, heldur allar 

komur sem ekki eru ADT tengdar.

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

12295

Yfirlit stofnunar - Veru 

fyrirspurn merkt svöruð 

án þess að búið sé að 

svara - þarf að 

betrumbæta ferli

Yfirlit stofnunar h4. Yfirlit stofnunar - Vera - Eldri 

fyrirspurnir 

Nú sést í „Eldri fyrirspurnir“ ef 

starfsmaður merkir samtal sem lesið 

og ef starfsmaður lokar samtali. Það 

sést hver framkvæmdi aðgerðina og 

hvenær. 

2020.1, 2020.1.1
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