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Type Key Summary Components Release Comments Fix Version/s Affects 

Version/s

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/heilbrigdislausnir/s

ogustundir/ 

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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Bug ZSAGA-

15392

Villa tengd 

GetDrugSheetFrom

GatewayIdDisregard

ingNordNo

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
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Feature 

Request

ZSAGA-

15525

Changes to the 

backend service 

related to 

Heilsuvera - LSH

Saga h3. 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

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
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Sögustund um Biðlista
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