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

Bug ZSAGA-

14692

Lyfjakort telur ekki 

niður - 

upplýsingar úr 

lyfjaendurnýjun 

færast ekki á 

lyfseðil

h4. Lyfjakort - Niðurtalning endingartíma bætt

Ef lyfjaávísun vantar upplýsingar til að hægt sé 

að reikna út endingartíma er nú birt „Teljari 

ekki virkur“ í stað þess að skilja reitinn í 

töflunni eftir tómann í Lyfjakorti og Lyfjakorti 

WPF.

Auk þess stendur nú „Lokið fyrir x dögum“ í 

stað þess að skrifa einungis „Lokið“ til að 

auðvelda notanda að átta sig á því hvenær 

lyfjatöku átti að ljúka þegar hægt er að reikna 

endingartíma lyfs.

Einnig verður sett sjálfkrafa „á dag“ í tímabil 

reitinn ef farið er í lyfjaendurnýjun og 

notkunarleiðbeiningar eru á formi þar sem 

fyllt var inn í reitina morgni, hádegi, 

eftirmiðdag, kvöldi eða fjöldi og tíðni.

2020.2, 

2020.2.1

2019.3.12

Bug ZSAGA-

15668

Villa: Lotur - List 

index out of 

bounds (?)  villa 

þegar ferli er 

opnað til að sjá 

komurnar

ADT (gaADT) h4. ADT - Villa þegar flokkað eða síað var eftir 

dálki löguð

Ef flokkað eða síað var eftir dálki þá kom villa 

þegar ferli var opnað. Þetta hefur verið lagað.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.3

2020.1, 2020.2
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Bug ZSAGA-

14463

Clone of: 

Vefbókanir og 

staðsetningardeild

Aðföng (gaResources), 

Stillingar 

(gaConfigurator)

h4. Heilsuvera - tímabókanir

Ekki er nú lengur nauðsynlegt að velja 

Staðsetningardeild fyrir aðfang til að 

upplýsingar um heilsugæslu birtist í 

Heilsuveru. Það gaf ábyrgum starfsmanni 

aðfangsins meðferðartengsl við einstaklinga 

sem bókuðu tíma á það.

Nú er aðfang komið með nýtt 

skráningarsvæði, Verudeild, til að tengja 

aðfangið við Heilsuveru. Deildin í því svæði 

stjórnar nú hvaða upplýsingar um heilsugæslu 

birtast í Heilsuveru auk hámarksfjölda 

tímabókana fyrir einstakling samtímis í 

Heilsuveru.

Verudeild er frumstillt með deild sem skráð er 

í Staðsetningardeild þannig að stillingar kerfis 

halda sér óbreyttar frá því sem áður var.

2020.2, 

2020.2.1

2019.3, 2020.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15704

Heilsuvera - birta 

tímabókanir. 

Viljum geta merkt 

Aðföng: Fela í 

Veru

Afgreiðsla (gaSab) h4. Heilsuvera/Stillingar - Aðfang, fela í Veru 

 

Nú er hægt að merkja aðfang í stillingum 

þannig að það sé falið í Veru.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.3

Bug ZSAGA-

15323

Villa þegar dagur 

er valinn í 

afgreiðslu - 

tímabókun út fyrir 

tímabil aðfangs

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - tímabókanir utan skilgreinds 

tíma aðfangs.                                                          

Villa löguð ef tímabókun lenti utan 

endingartíma aðfangs. Einnig búinn til litur 

fyrir myndsamtöl í Komuflipa. Vinsamlegast 

hafið samband við Origo Heilbrigðislausnir til 

að fá nánari upplýsingar um mál.

2020.2, 

2020.2.1

2020.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15251

Rétt komugjald 

sýnilegt afgreiðslu 

á heilsugæslu

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Komugjald

Gjaldaliðnum fyrir komugjald er nú skipt út 

fyrir gjaldalið sem skilgreindur er í stilligildi 

2077 ef einstaklingur er ekki skráður á 

heilsugæslu afgreiðsludeildar og stilligildið er 

virkt.

Heilsugæsla afgreiðslu er skráð í 

T_DEPARTMENT.DEPARTMENT_CLINIC. Ekki 

hefur verið útfært viðmót til að uppfæra 

dálkinn.

Svona virkar þetta:

Ef gjaldaliðurinn fyrir komugjald í t_service 

hefur INT = 1 og gjaldaliðurinn fyrir komugjald 

utan heilsugæslu hefur t.d. INT = 93 þá ætti 

value fyrir stillgildi 2077 að vera svona '1,93'.

Ef stilligildið er óvirkt eða inniheldur ekki value 

á réttu formi þá birtast skilaboð um að 

einstaklingur sé ekki skráður á heilsugæslu.

2020.2, 

2020.2.1
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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.

Þetta hefur nú verið lagað og jafnframt hefur 

verið bætt við sviftextum fyrir þær 

tímabókanir sem gerðar voru áður en 

skilgreiningum aðfanga var breytt þannig að 

þær stemmi mögulega ekki lengur. T.d. ef 

tímabókun var gerð nokkrar vikur fram í 

tímann kl. 08:00 um morgun en læknir breytir 

svo almennum heimsóknatíma sínum þannig 

að hann byrjar kl. 10:00, þá sést tímabókunin 

kl. 10:00 en í sviftexta kemur fram hvernig 

upprunalega bókunin var bókuð.

Einnig sést nú í sviftexta yfir bókun ef tími nær 

lengra en skilgreining dags hjá aðfangi.

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 tvö 

aðföng samtímis hefur verið löguð.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.2

2019.3, 2020.1
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Bug ZSAGA-

13709

Nafn læknis 

kemur ekki þegar 

sjúklingur er 

merktur kominn 

og reikningur 

kemst ekki til SÍ

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - komur (staðfest símtöl og 

myndsamtöl) og skráning læknis / starfsmanns 

1

Í þessu máli var yfirfarin virkni á skráningu 

símtala og myndsamtala í grunninum og 

skráningu starfsmanna á komur. Ítrekið sú 

virkni að símtöl og myndsamtöl skrást sem 

komur í grunninum. Einnig fjallað um hvað 

gerist þegar valið er að flytja komu á milli 

aðfanga. Fyrir nánari upplýsingar bendum við 

á Sögustundina; Afgreiðsla - Komur-Símtöl og 

myndsamtöl-Myndsamtöl og núllreikningar. 

Sögustundir má finna á: 

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

r/sogustundir/

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15187

Myndvera: búa til 

núllreikninga eftir 

myndsamtöl

Afgreiðsla (gaSab), 

Myndsamtal

h4. Myndsamtöl - Núllreikningar

Nýtt stilligildi 2082 stýrir því hvort 

núllreikningar verði sjálfkrafa til eftir 

myndsamtöl. Ef það er virkt þá verður til 

núllreikningur þegar smellt er á „Myndsamtali 

lokið“ í Afgreiðslueiningu. Stilligildið er 

upphaflega óvirkt.

 

2020.2, 

2020.2.1
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Bug ZSAGA-

15824

Form tímabókunar 

sem á ekki að sjást 

í VERU sést í 

VERU!

Afgreiðsla (gaSab) h4. Form tímabókunar, „Fela í Veru“ - villa 

löguð

Ef tímabókun var gerð sem ekki átti að sjást í 

Veru birtist hún engu að síður. Þetta hefur 

verið lagað og nú er hægt að loka fyrir að 

tímabókanir sjáist í Veru, bæði fyrir form 

tímabókunar og fyrir aðfang.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4

2020.2.3

Bug ZSAGA-

15514

Hægt er að slá inn 

ólöglegt tímabil 

þegar verið er að 

búa til eða breyta 

áætlun

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - áætlanir og villa út af tvípunkti 

löguð

Tímareitir fyrir upphafs- og endatíma í 

skilgreiningaglugga fyrir áætlanir hafa nú verið 

forsniðnir þannig að notendur geta eingöngu 

slegið inn tölur en tvípunkturinn er hluti af 

innsláttarsniðinu. Notendur gátu áður slegið 

inn tvípunktinn sjálfir, en áttu í raun að slá inn 

tíma án tvípunkts og því gátu tímasetningar í 

áætlunum ruglast og valdið villum. 

_Dæmi:_

Skilgreina átti áætlun frá 08:00 - 12:00.  Þá átti 

að slá inn „0800“ og „1200“, en af því að hægt 

var að slá inn tvípunktinn þá var hætta á að 

tímasetningar vistuðust ranglega sem „08:0“ 

og „12:0“ og ollu villum.

*ATH.* Ekki voru gerðar 

gagnagrunnsleiðréttingar þannig að 

kerfisstjórar þurfa að yfirfara og leiðrétta 

áætlanir með slíkum tímasetningum sjálfir eða 

óska eftir aðstoð þjónustudeildar Origo við 

það, en það er þá a.m.k. búið að fyrirbyggja að 

hægt sé að búa til fleiri slíkar áætlanir.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4

2020.1, 2020.2
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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 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 

skráningarsvæðu

m

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

 

Kerfisstjóri getur nú stillt textann sem birtist í 

titli þegar ný beiðni er skráð. Sjáflgefinn 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

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
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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

Bug ZSAGA-

15639

Stöðudálkur þarf 

betri nöfn

Biðlisti (WPF) h4. Biðlistar  (WPF) - Síun eftir stöðu

Villa hefur verið lagfærð þar sem tölulegt gildi 

stöðu var birt í stað nafns stöðu þegar valið 

var að sía eftir stöðu.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4

2020.2, 2020.2.1, 

2020.3, 2020.3.1

Bug ZSAGA-

15638

Ekki hægt að eyða 

athugasemd

Biðlisti (WPF) h4. Biðlistar (WPF) - Eyða athugasemd

Villa hefur verið lagfærð þar sem viðmót 

uppfærðist ekki rétt þegar athugasemd var 

eytt.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4

2020.2, 2020.2.1, 

2020.3, 2020.3.1

Bug ZSAGA-

15637

Biðlistar: Ekki 

hægt að hætta við 

að velja 

"Upphaflega 

umsókn" ef hún er 

stök

Biðlisti (WPF) h4. Biðlistar (WPF) - Skráning beiðna

Villa hefur verið lagfærð þar sem ekki var 

hægt að fjarlægja upphaflega umsókn af 

biðlistafærslu.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4

2020.2, 2020.2.1, 

2020.3, 2020.3.1
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Bug ZSAGA-

15165

Clone of: Böggur í 

Sögu-yfir 1000 

atriði í IN SQL 

skipun.

Birting á 

rannsóknarniðurstöðum

h4. Rannsóknarniðurstöður - Villulagfæring 

 

Villa sem kom upp þegar læknir var með 1.000 

eða fleiri rannsóknarniðurstöður á sér hefur 

verið lagfærð.

2020.2, 

2020.2.1

2019.3

Feature 

Request

ZSAGA-

15123

Dagplan - valdálk 

fyrir reykingar

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar - Nýr valdálkur 

 

Valdálkinum „Reykir“ hefur verið bætt við. Þar 

er nýjasta skráning um reykingar sótt úr 

upplýsingingaskrá í Meðferðareiningu.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

14734

"Óskilgreint" 

ofnæmi sést ekki í 

Dagplan deildar

Dagplan deildar h4. Dagplan deildar - ofnæmi 

 

Óskilgreint ofnæmi, þ.e. ofnæmi sem skráð 

var fyrir daga snjókornsins birtist nú einnig í 

Dagplani deildar. 

 

Það er hægt að fara í snjókornið og 

hægrismella á þetta ofnæmi og velja að skrá 

tegund aðvörunar fyrir þetta óskilgreinda 

ofnæmi og þá birtist það ekki lengur sem 

óskilgreint ofnæmi.

2020.2, 

2020.2.1

2020.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15353

Nýtt eyðublað - 

Ökumatsblað - 

Tilvísun til 

ökumatsteymis

Dýnamísk 

skráningarform

Dýnamísk skráningarform - SAK Ökumatsblað - 

Tilvísun til ökumatsteymis, nýtt blað nr. 5113.

Nýju blaði bætt við. 

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15130

Beiðni um 

veiruleit

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað - Beiðni um veiruleit (nr. 5112), 

nýtt eyðublað

Eyðublaðið „Beiðni um Veiruleit“ af heimasíðu 

Landspítala sett inn í Sögu. Tilgangurinn var 

helst sá að spara læknum það aukaskref að 

þurfa að prenta út blaðið til að senda með 

sýni. Eyðublaðið var gert eins líkt upprunalega 

blaðinu og kostur er og nánast allri gagnvirkni 

og validation sleppt. 

 *Þekkt villa:* Í fyrsta skipti sem blaðið er 

prentað út eftir að kveikt er á Sögu prentast 

textasýnin út. Þá þarf að prenta það aftur.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

15126

SÍ Umsókn um 

næringu #5105 - 

smá lagfæringar

Dýnamísk 

skráningarform

h4. Eyðublað - SÍ Umsókn um næringu, 

upplýsingar um undirritaðan fyllast út 

sjálfkrafa og aðrar minni breytingar

Reitir fyrir undirritaðan starfsmann skrást og 

uppfærast nú sjálfkrafa með viðeigandi 

upplýsingum úr gagnagrunni. Gerðar voru 

minniháttar lagfæringar á útliti og 

valmöguleikinn „Næringarefnafræðingar“ er 

nú „Næringarfræðingar“.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

14599

Reykjalundur 

meðferðabeiðni: 

Laga þarf texta

Dýnamísk 

skráningarform

h4.Eyðublað - Reykjalundur meðferðarbeiðni 

(nr. 5104), merkimiði lagaður

Merkimiðinn „Meðferðarsvið II“ sást ekki 

allur, svo hann leit út eins og „Meðferðarsvið 

I“

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

16078

Script við móttöku 

á spurningarlista 

virka ekki

Dýnamískir 

spurningalistar

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.6

Page 10

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15130
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15130
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15130
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15130
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15126
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15126
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15126
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15126
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15126
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14599
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14599
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14599
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14599
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14599
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-16078
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-16078
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-16078
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-16078
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-16078


Feature 

Request

ZSAGA-

15755

Vefþjónustur til að 

senda og skoða 

svör við 

spurningarlistum

Dýnamískir 

spurningalistar

2020.1, 2020.2, 

2020.3, 

2020.3.1, 

2020.1.8, 

2020.2.6

Bug ZSAGA-

15730

Villa: 

Sjúkradagpeninga

vottorð - prentast 

ekki allt út?

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Sjúkradagpeningavottorð - Villa löguð í 

prentun á eyðublaði

Villa löguð - Dagsetningarsvæði í „Óvinnufær 

með öllu“ og „Óvinnufær að hluta“ koma 

núna á útprentuðu eyðublaði.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.3

2020.2

Feature 

Request

ZSAGA-

15463

Bæta við viðhengi 

á nýja eyðublaðið 

"Niðurstöður 

rannsókna 

(Hjartavernd)"

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublað - Niðurstöður rannsóknar 

(Hjartavernd) (nr. 447), bætt við part fyrir 

viðhengi

Nú er hægt að bæta við viðhengjum á 

eyðublaðið "Niðurstöður rannsóknar 

(Hjartavernd)".

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15408

Breyta svæðum út 

textaboxum í 

dagsetningar 

svæði í 

Eyðublaðinu 

Sjúkradagpeningv

ottorð

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Sjúkradagpeningarvottorð - Það eru komin 

*til* og *frá* dagsetningarsvæði í ,,óvinnufær 

með öllu" og ,,óvinnufær að hluta"

,,Það eru komin ný skráningarsvæði í 

Sjúkradagpeningarvottorðið *til* og *frá* dag

setningarsvæði í ,,Óvinnufær með öllu" og 

,,Óvinnufær að hluta". Ekki er lengur hægt að 

skrá frjálsan texta þar."

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

15393

Excel viðhengi 

opnast ekki í 

eyðublaða glugga

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - forsýn

Excel skjöl sjást nú í forsýn án þess að þörf sé 

að opna þau til að skoða.

2020.2, 

2020.2.1

2020.1
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Bug ZSAGA-

15316

Rangt skráð í 

S_SHEET - 

starfsheiti sett í 

EMPL_SIGN_ROLE 

í stað faghóps

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - lýðfræðilegar upplýsingar - 

skráning faghóps undirritaðs starfsmanns

Leiðrétt var skráning faghóps aftur í tímann 

(1.1.2013) samkvæmt grunnflokkun 

starfsmanna.

Þetta endurspeglaðist jafnframt við úrvinnslu í 

Öskju sem ætti þá eftir uppfærsluna að 

endurspegla rétta faghópa undirritaðra 

starfsmanna.

Athugið að það getur verið einhver munur á 

faghópum milli stofnana, þannig að rafrænt 

móttekin eyðublöð geta innihaldið aðra 

faghópa en eru til staðar á stofnuninni sjálfri. 

Þessi gögn er ekki svo auðvelt að uppfæra 

nema hafa samband við upprunastað. Ef brýn 

nauðsyn er til að yfirfara þau gögn sömuleiðis 

skal hafa samband við þjónustudeild Origo 

heilbrigðislausna. Einnig ef notendur vilja 

nánari upplýsingar um þetta mál hafið 

samband við Origo Heilbrigðislausnir.

2020.2, 

2020.2.1

2019.3, 2019.3.12

Feature 

Request

ZSAGA-

14766

Búa til nýtt 

eyðublað 

"Niðurstöður 

rannsókna 

(Hjartavernd)"

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublað - Niðurstöður rannsóknar 

(Hjartavernd) (nr. 447), nýtt eyðublað

Nýtt svarblað fyrir eyðublaðið „Beiðni um 

myndgreiningu (Hjartavernd)“ nr. 446.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

14672

Beiðni um 

meðferð - 

sjálfkrafa kemur 

rangur beiðandi

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Beiðni um meðferð/rannsókn 

 

Tilvísunarlæknir er tómur ef samskipti eru ekki 

tengd legulotu.

2020.2, 

2020.2.1

2019.3
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Bug ZSAGA-

14640

Villa  "pre-op mat" 

er hætt að afritast 

yfir á (or) 

læknabréf af (or) 

aðgerðarlýsingu

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Eyðublöð - Læknabréf (nr. 186), „Pre-op 

mat“ og aðrar upplýsingar afritast nú rétt inn í 

reitinn „Innihald“ í læknabréfum

Upplýsingar afritast nú rétt úr aðgerðarlýsingu 

yfir í reitinn „Innihald“ í læknabréfi.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15199

Ekki á að vera 

hægt að senda 

lyfjaávísun sem er 

ekki með 

ábendingu

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover), 

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun), 

Forsíða starfsmanns 

(Vera), Lyfjakort 

(gaMedCard), Lyfjakort 

(WPF)

h4. Eyðublöð, lyfseðlar, lyfjaávísanir og 

ábendingar

Nú er ekki hægt að senda lyfseðla (EB187, 

292, 443) og lyfjaávísanir (EB722, 723, 724) 

nema að ábending sé skráð fyrir hvert lyf í „Lyf 

er notað við“ reitnum.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15299

Lyfjaávísanareglug

erð - sem hjúkfr. 

get ég ekki ávísað 

öllum lyfjum.

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Lyfjakort (gaMedCard)

h4. Eyðublöð - Lyfjaávísanir 

hjúkrunarfræðinga (EB722 og 724)

Ef hjúkrunarfræðingur reynir að ávísa lyfi, sem 

er ekki merkt þannig að hjúkrunarfræðingur 

megi ávísa því í lyfjaverðskrá, eru birt skilaboð 

þess eðlis, þegar ýtt er á senda takkann í 

eyðublaðinu.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15178

Lyfjaávísanareglug

erð - Viðvörun 

fyrir dagar á milli 

og hámark á dag í 

lyfjaávísanaeyðubl

öðum

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Lyfjakort (gaMedCard)

h4. Eyðublöð, lyfjaávísanir (EB722, 723 og 

724) fyrir ávana- og fíknilyf

Ef ávana- og fíknilyf er ávísað með lyfjaávísun 

með fleiri en einni pakkningu þarf að fylla út í 

„dagar á milli“ reitinn til að hægt sé að senda 

ávísunina. Þessi reitur gegnir sama hlutverki 

og sambærilegur reitur á fjölnota lyfseðlum.

Ef ávana- og fíknilyf er ávísað með lyfjaávísun 

með „eftir þörfum“ leiðbeiningum og engum 

tölulegum skömmtunarupplýsingum þarf að 

fylla út í „hámark á dag“ reitinn til að hægt sé 

að senda ávísunina.

Einnig má fylla út í þessa reiti fyrir venjuleg lyf 

til að auðvelda afgreiðslu lyfja en er ekki 

skylda.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15175

Lyfjaávísanareglug

erð - bæta við 

dagar á milli 

eyðublöð lyfja

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Lyfjakort (gaMedCard)

h4. Lyfjaávísanaeyðublöð, nýir reitir fyrir daga 

á milli afgreiðslna og hámark á dag 

 

Nú eru komnir tveir nýir reitir í 

lyfjaávísanaeyðublöðin (722, 723 og 724) fyrir 

daga á milli afgreiðslna og hámark á dag. 

 

Fylla verður reitinn fyrir daga á milli 

afgreiðslna út fyrir lyf sem eru merkt sem 

ávana- og fíknilyf í lyfjverðskrá og hámark á 

dag fyrir sömu lyf ef notkunarleiðbeiningarnar 

eru eftir þörfum.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

14965

Mælingar í 

eyðublöðum og 

mælingaeiningu

Eyðublöð 

(gaSheetModule), 

Mælingar 

(gaMeasurements)

h4. Afritun mælinga af eyðublöðum yfir í 

Mælingar

Nú afritast mælingar af eyðublöðum yfir í 

Mælingar þegar blað sem inniheldur mælingar 

er staðfest. Mælingarnar birtast undir 

„Mælingar af eyðublöðum“. Þær mælingar 

sem til voru áður í Mælingum afritast einnig 

þangað. T.d. afritast hæð og þyngd yfir í 

mælinguna „Hæð, þyngd og ummál“. Ekki er 

hægt að breyta eða eyða mælingum sem 

afritaðar eru af eyðublaði. Ef eyðublað er 

ógildað þá hreinsast mælingarnar fyrir það 

blað úr Mælingum.

Þessar mælingar birtast með mælingum í Nýrri 

textasýn og einnig í samtengingum stofnana.

2020.2, 

2020.2.1

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

Viðhengiseyðubla

ð 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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Bug ZSAGA-

14325

Texti í kremju í 

lyfjaendurnýjun á 

tilteknu lyfi sem 

tengist 

lyfjaskírteini

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover)

h4. Lyfjaendurnýjun - Villa vegna birtingu 

upplýsinga lagfærð 

 

Búið er að laga villu þar sem upplýsingar um 

lyfjaskírteini og rökstuðningur vegna 

undanþágulyfs voru í kremju.

2020.2, 

2020.2.1

2019.3, 2020.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15155

Lyfjareglugerðarbr

eyting - 

hjúkrunarfræðing

ur 

endurnýjar/lýkur 

lyfjum á forsíðu 

sjúklings

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover), 

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Forsíða sjúklings - Lyfjagrunnur - 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður geta 

endurnýjað

Á forsíðu sjúklings hafa verið gerðar 

breytingar í töflunum „Lyfjagagnagrunnur - 

Óútleyst lyf“ og „Lyfjagagnagrunnur - Afgreidd 

lyf“ á Forsíðu sjúklings. Lyf sem 

hjúkrunarfræðingur má endurnýja eða 

afturkalla eru núna auðkennd með bláu „H“-i í 

fyrsta dálki í töflunum.

Virkni læknis er óbreytt eins og áður.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

16096

(HTÍ) 

Heyrnarmæling 

nýbura #407 - 

Staðið/Fallið gildin 

eru ekki að skila 

sér yfir

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.6

Bug ZSAGA-

16043

(HTÍ) 

Heyrnarmæling 

nýbura #407 

verður ekki til í 

S_SHEET við 

rafræna móttöku

Eyðublöð 

(gaSheetModule)

h4. Rafræn eyðublöð - (HTÍ) Heyrnarmæling 

nýbura #407 

 

Blaðið varð ekki til þegar það var sent áfram á 

viðtakanda. Þetta hefur verið lagað.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.6

2020.1, 2020.2
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Bug ZSAGA-

15086

Lyfjaendurnýjun á 

undanþágulyfi 

sem þarf 

lyfjaskírteini texti 

fer yfir hakbox 

læknis

Forsíða sjúklings 

(gaPatientCover), 

Lyfjakort (WPF)

h4. Lyfjaendurnýjun - Villa vegna birtingu 

upplýsinga lagfærð 

 

Búið er að laga villu þar sem upplýsingar um 

lyfjaskírteini og rökstuðningur vegna 

undanþágulyfs voru í kremju.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.2

2019.3, 2020.1, 

2020.2

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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Bug ZSAGA-

15335

Lyfjaendurnýjun - 

Notkunarleiðbeini

ngar skila sér ekki 

í endurnýjun

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Yfirlit stofnunnar - Vera - 

Lyfjaendurnýjunarbeiðnir án 

notkunarleiðbeininga

Þegar send er beiðni um lyfjaendurnýjun í 

gegnum Veru fyrir afgreiðslu sem ekki hefur 

notkunarleiðbeiningar er sett í skeytið 

„Vantar“ í stað notkunarleiðbeininga. Þegar 

notandi endurnýjar slíka beiðni birtist honum 

nú texti um að leiðbeiningar vanti og hann 

þarf að skrá þær.

2020.2, 

2020.2.1

2019.3

Feature 

Request

ZSAGA-

15326

Bæta við dagar á 

milli og fjölda 

afgreiðslna á yfirlit 

lyfjaendurnýjunar

beiðni

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Lyfjaendurnýjun - Ávana- og fíknilyf - 

Dagar á milli/Hámark á dag

Þegar verið er að endurnýja ávana- og fíknilyf 

er skylda að fylla út í reitinn „Dagar á milli“ og 

í a.m.k. einn af tölulegu reitunum fyrir notkun.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15230

Lyfjaávísanareglug

erð - bæta við 

dagar á milli í 

endurnýjun

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Lyfjaendurnýjun - Hámark á dag og dagar 

á millli

Búið er að breyta glugga fyrir lyfjaendurnýjun 

vegna nýrrar reglugerðar.

 Nú er meiri áhersla lögð á að ábending sé 

skráð með lyfi í samræmi við reglugerð um 

lyfjaávísanir og afhendingu lyfja. Svæði fyrir 

ábendingu birtir rauðan viðvörunartexta 

„Ábendingu vantar“ ef hana vantar og er ekki 

hægt að endurnýja nema ábending sé skráð.

Í glugga til að breyta lyfi er búið að færa 

ábendingu út fyrir svæði með 

notkunarfyrirmælum til að gera hana meira 

áberandi. Skylda er að skrifa eitthvað í reitinn 

til að staðfesta.

 Auk þess er nú hægt að skrá 

notkunarfyrirmæli með hámarksnotkun á dag.

 Þá er hægt að skrá daga milli afgreiðslna þótt 

sent sé á nýju lyfjaávísanagáttina.

 Endingartími er reiknaður og birtur séu 

notkunarfyrirmæli á öðru formi en frjáls texti 

sé hægt að reikna út frá þeim.

2020.2, 

2020.2.1
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Bug ZSAGA-

15392

Villa tengd 

GetDrugSheetFro

mGatewayIdDisre

gardingNordNo

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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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.

Í fyrsta glugganum þegar endurnýjað er birtist 

svæði fyrir athugasemd með 

lyfjaendurnýjunarbeiðni ekki ef engin athugasemd 

er til staðar.

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.4

2019.3, 2020.1
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Bug ZSAGA-

15794

Lyfjaendurnýjun - 

útreikningur á 

endingu uppfærist 

ekki

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Forsíða sjúklings - Lyfjaendurnýjun - Villa 

löguð þar sem endingartími var ekki reiknaður

Búið er að laga villu þar sem endingartími var 

ekki reiknaður þegar fjölda pakkninga á ávísun 

var breytt.

Einnig er búið að breyta texta og talað um 

ávísað magn í stað afgreidds magns per 

afgreiðslu þegar verið er að senda 

heildarmagnslyfjaávísun. 

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4

2020.2

Feature 

Request

ZSAGA-

14764

Flýtitextar í 

Heiluveru

Forsíða starfsmanns 

(Vera)

h4. Flýtitextar í Sögu - Uppröðun 

 

Taflan S_AUTOTEXT sem inniheldur flýtitexta í 

Sögu hefur nú nýjan dálk, OrderNo. Dálkurinn 

stýrir uppröðun flýtitexta í viðmóti í .NET 

einingum Sögu. 

 

 

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15163

Lyfjareglugerðarbr

eyting - sem 

læknaritari sendi 

ég 

endurnýjunarbeið

nir áfram

Forsíða starfsmanns, 

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Lyfjakort WPF og á forsíðu sjúklings - 

Lyfjaendurnýjun/Beiðni um lyfjaendurnýjun - 

Tákn fyrir lyf sem hjúkrunarfræðingar mega 

ávísa

Í Lyfjaendurnýjunar glugganum/Beiðni um 

lyfjaendurnýjunar glugganum eru lyf sem 

hjúkrunarfræðingar mega endurnýja nú 

auðkennd með bláu „H“.

2020.2, 

2020.2.1

Page 22

https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15794
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15794
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15794
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15794
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15794
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15794
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14764
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14764
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14764
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-14764
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15163
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15163
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15163
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15163
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15163
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15163
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15163
https://my.origo.is/browse/ZSAGA-15163


Bug ZSAGA-

15888

Kibana villur sem 

tengjast 

lyfjaendurnýjun í 

2020.2.4

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Yfirlit stofnunar - Vera endurnýjunarbeiðni 

- Villa löguð

Búið er að laga villu þar sem viðvörunargluggi 

með null reference villu birtist notanda 

stundum í veru endurnýjunarbeiðnum að 

óþörfu.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.5

2020.2.4

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

Bug ZSAGA-

16247

Clone of: 

Vandræði og 

óánægja v/ 

breytingarinnar í 

lyfseðlum!

Forsíða starfsmanns 

(Lyfjaendurnýjun)

h4. Nýjar viðvaranir vegna ávana- og fíknilyfja 

koma einungis fyrir heildarmagnslyfjaávísanir

Þegar stilligildi 20 er ekki stillt á 

heildarmagnslyfjaávísanir koma ekki lengur 

upp viðvaranir um að töluleg gildi fyrir 

notkunarleiðbeiningar eða dagar á milli vanti 

þegar ávana og fíknilyfjum er ávísað

2020.2, 2020.3, 

2021.1, 

2021.1.1, 

2020.2.6, 

2020.3.2

2020.2.5

Bug ZSAGA-

15496

Fyrirmæli: Item 

virðast birtast of 

oft þegar 

skráningarsaga er 

skoðuð

Fyrirmæli læknis 

(CpoeModule)

h4. Fyrirmæli læknis - breytingasaga 

 

Villa þar sem færsla birtist tvisvar í 

breytingarsögu fyrirmæla ef tvísmellt var á 

aðgerðarhnapp hefur verið lagfærð.

2020.2, 

2020.2.1

2020.2, 2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

16229

Fyrirmælapakkar - 

styðja nýjar kröfur 

f/SAK - 2020.2.6 

patch

Fyrirmæli læknis 

(CpoeModule)

2020.2, 

2020.2.6
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Bug ZSAGA-

16175

Villa í vefþjónstu 

sem býr til 

meðferðaseðil 

#322

Heilsugátt (gaHeilsugatt) h4. MedicalDataService villulagfæring

Villa sem kom upp þegar kallað var á 

CreateSheet til að búa til Meðferðarseðill, 

göngudeild #322 í MedicalDataService 

vefþjónustu hefur verið lagfærð.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.6

2020.2.5

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

Feature 

Request

ZSAGA-

15763

Bæta við haki í 

dagskrá starfsfólks 

til að sýna 

eingöngu 

tímabókanir valins 

teymis

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, dagskrá 

starfsfólks, sýna eingöngu teymisbókanir

Nú er hægt að haka við „Eingöngu 

teymisbókanir“ í Dagskrá starfsfólks til að sjá 

eingöngu þær tímabókanir sem eru fyrir valið 

teymi og starfsfólk.

Ef ekki er hakað við eru allar tímabókanir 

starfsfólks sýndar, óháð því hvaða teymi er 

valið.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.3

Feature 

Request

ZSAGA-

15757

Við nafn 

skjólstæðings sést 

hans teymi

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, dagskrá 

starfsfólks og stundaskrár teyma, teymi 

einstaklinga

Nú eru fyrstu tveir stafir teymis, sem 

einstaklingur er í, sýndir í dagskrá starfsfólks 

og stundaskrám teyma.

Ef farið er með músina yfir stafina er allt 

teymisnafnið sýnt.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.3
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Bug ZSAGA-

15683

Heimahj - sía á 

starfsmenn í teymi 

geymist ekki.

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón - Dagskrá 

starfsfólks - Sía á starfsmenn geymist

Eftir að notandi velur starfsmenn úr fellilista 

geymist sú sía þegar hann flakkar milli flipa og 

eininga. Næst þegar hann kemur inn í „Yfirlit 

tímabókana“ birtist honum sami listi.

Þegar skipt er um teymi eru áfram sjálfvaldir 

allir starfsmenn þess teymis.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.3

2020.1.7

Feature 

Request

ZSAGA-

15522

Nafnaleit í 

heimahjúkrunarvi

ðmóti

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrun, skjólstæðingar, leit

Nú er eingöngu leitað fremst í nafna- og 

kennitöludálkunum í skjólstæðingalistanum 

þegar notandi slær inn leitarstreng.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.3

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
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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

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. 

 

 !screenshot-1.png|thumbnail! {color}

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5
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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

Feature 

Request

ZSAGA-

14812

Birta heimilisfang 

skjólstæðings í 

sviftexta

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunumsjón, dagskrá starfsfólks, 

heimilsfang einstaklings í sviftexta. 

 

Nú er heimilisfang einstaklings sem fara á í 

vitjun til birt þegar farið er með músina yfir 

nafn einstaklings í dagskrá starfsfólks.

2020.2, 

2020.2.1
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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.

Í stilligildunum 1239 - 1243 þarf að setja inn 

heiti sniðmáta nákvæmlega eins og þau eru í 

Mínar stillingar.

Velja á Sniðmát samskipta og síðan Faghópur 

á deild flipann til að setja sniðmátin upp fyrir 

deild og faghóp.

Bæta þarf aðkomunni „Ekki heima“, eða 

einhverjum öðrum lýsandi texta, t.d. "Ekki 

hægt að framkvæma vitjun", við í aðkomur 

fyrir samskipti.

Þetta þarf eingöngu að gera ef skrá á sniðmát 

samskipta eða leyfa notendum að velja þessa 

2020.1, 2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5
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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

Feature 

Request

ZSAGA-

15776

Heimahjúkrunaru

msjón, nafnaleit í 

stundaskrá teyma

Heimahjúkrun Heimahjúkrunarumsjón, Stundaskrár teyma, 

leit eftir einstaklingi

Nú er hægt að leita eftir nafni einstaklings í 

Stundaskrár teyma. Stundaskrárfærslur fyrir 

þá einstaklinga sem leitað er eftir eru birtar og 

nafn einstaklings litað blátt.

Leitað er eftir byrjun nafns og því finnur leit 

eftir t.d. „Jón“ bæði „Jón“ og „Jónína“. Ekki 

skiptir máli hvort notaður er stór stafur 

fremst.

Ef leitartexti hefur verið sleginn inn er ekki 

hægt að velja starfsfólk eða vikudaga til að 

sýna. Til að fellilistarnir til að velja starfsfólk 

eða vikudag séu virkir þarf leitarreiturinn að 

vera tómur.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4
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Feature 

Request

ZSAGA-

15617

Heimahjúkrunaru

msjón, nafnaleit í 

dagskrá starfsfólks

Heimahjúkrun h4. Heimahjúkrunarumsjón, Dagskrá 

starfsfólks, leit eftir einstaklingi

Nú er hægt að leita eftir nafni einstaklings í 

Dagskrá starfsfólks. Dagskrár starfsfólks, sem 

innihalda vitjanir til þeirra einstaklinga sem 

leitað er eftir, eru birtar og nafn einstaklings 

litað blátt.

Leitað er eftir byrjun nafns og því finnur leitin 

bæði „Jón“ og „Jónína“ þegar skrifað er „Jón“ í 

leitina. Ekki skiptir máli hvort notaður er stór 

stafur fremst.

Ef leitartexti hefur verið sleginn inn er ekki 

hægt að velja starfsfólk til að sýna. Til að 

fellilistinn, til að velja starfsfólk sé virkur, þarf 

leitarreiturinn að vera tómur.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4

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 

hjúkrunargreining

u 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
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Bug ZSAGA-

14776

Ekkert gerist þegar 

smellt er á 

"Annað" í lista 

skjólstæðings í 

Yfirliti tímabókana

Heimahjúkrun h3. Heimahjúkrunarumsjón - Yfirlit 

tímabókana - Penni fjarlægður fyrir annað en 

vitjanir 

 

Það birtist penni lengst til hægri í töflu með 

tímabókunum í yfirliti tímabókana. Bæði í 

flipum fyrir teymi og sjúklinga. Þessi penni var 

sjáanlegur fyrir allar færslur en virkaði 

einungis fyrir vitjanir og símavitjanir. Nú er 

hann einungis sýnilegur fyrir þessar færslur, 

þegar hann er vissulega virkur. 

 !screenshot-2.png|thumbnail! 

2020.2, 

2020.2.1

2020.1

Bug ZSAGA-

14615

Frostvandamál í 

heimahjúkrunaru

msjón, 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 

heimahjúkrunaru

msjón 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
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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

Feature 

Request

ZSAGA-

14438

Skjólstæðingalistin

n á að sýna hversu 

margar 

stundaskrárfærslu

r 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

Bug ZSAGA-

14331

Ekki hægt að eyða 

stundarskrárfærsl

u 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

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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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

Feature 

Request

ZSAGA-

15186

Sýna stöðu 

vitjunar "Klára 

skráningu seinna"

Heimahjúkrun, 

HomeCare_Smasaga

h4. Meðferð, heimahjúkrunaryfirsýn og 

vitjanir sem á að klára seinna

Nú sést í Áætlun dagsins og Síðustu samskipti 

hvort vitjun hafi verið merkt „Klára skráningu 

seinna“.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

15144

Símavitjun skráist 

ekki rétt frá 

heimahjúkrunarap

pi

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-

14577

Heimahjúkrunartá

knið í 

sjúklingaborðanu

m er ekki alltaf 

sýnt þegar við á

Heimahjúkrun, Legur 

(gaADTAdmissions), 

Sjúklingastika

h4. Valinn einstaklingur borði - 

Heimahjúkrunartákn 

 

Ef einhver deild á stofnun er merkt sem 

heimahjúkrunardeild og einstaklingar í 

heimahjúkrun eru innritaðir á þá deild í Legum 

þá er hægt að virkja stilligildi 194 og þá birtist 

heimahjúkrunartáknið í valinn einstaklingur 

borðanum ef valinn einstaklingur er innritaður 

í heimahjúkrun á einhverri deild á stofnuninni. 

 

Ekki er hægt að sjá þessar upplýsingar á milli 

stofnana og því þarf ekki að virkja stilligildið ef 

enginn er innritaður í heimahjúkrun á stofnun.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14745

Aðlaga 

heimahjúkrunarvi

ðmót fyrir 

fartölvuupplausnir 

sem eru notaðar á 

HH

Heimahjúkrun, 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment)

h4. Heimahjúkrunarumsjón, gluggar sem eru 

of stórir í sumum tilfellum

Nú ætti glugginn „Skipuleggja tímabókanir“ í 

yfirlit tímabókana í heimahjúkrunarumsjón að 

komast allur fyrir á skjánum þegar skjárinn er í 

lágri upplausn (1680*1050) og með skölun 

150%.

2020.2, 

2020.2.1

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
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Feature 

Request

ZSAGA-

14967

Add access control 

bite in 

gaTreatment... for 

homecare app

HomeCare_Smasaga, 

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator), 

Meðferðarskráning 

(gaTreatment), SA REST 

API

h4. Kerfisumsjón - Hlutverk 

 

Með að haka við HomecareApp er hægt að 

gefa hlutverki í kerfinu aðgang til að nota 

Heimahjúkrunarapp Smásögu.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15383

Save visit for 

multiple 

scheduled staff 

members from 

the app

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Heimahjúkrun - starfsmenn í vitjun 

 

Appið getur vistað vitjanir fyrir alla þá 

starfsmenn sem eru með tímabókun fyrir 

sameiginlega vitjun skjólstæðings. 

 

 

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15247

Create API call to 

get department 

groups with 

BEARER token

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Rest Api - Heimahjúkrun/Legudeild 

 

Notandi getur séð þær deildir sem hann hefur 

aðgang að.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15232

Send homecare 

staff info to app

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Sækja meðlimi teymis - Heimahjúkrun app 

 

Mögulegt er að sækja lista af meðlimum 

teymis.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15231

Send scheduled 

staff members for 

patient visit to 

homecare app

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Heimahjúkrun - starfsmenn í vitjun 

 

Appið getur sótt upplýsingar um alla þá 

starfsmenn sem eru með sameiginlega vitjun 

fyrir skjólstæðing. 

 

 

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15227

Send patient 

Snjókorn 

information to 

homecare app

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Heimahjúkrun/Legudeildar app - Snjókorn 

 

Appið skilar nú upplýsingum úr snjókorni.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15172

Send future visits 

and tasks to home 

care app

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Heimahjúkrun app - framtíðar vitjanir og 

verkþættir 

 

Mögulegt er að fletta upp framtíðar vitjunum 

fram í tímann og sækja vitjanir fyrir þá 

dagsetningu fyrir valinn skjólstæðing.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

15110

Greiningar og 

meðferð sem ekki 

eiga að 

framkvæmast 

sjást í öllum 

tímabókunum

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Heimahjúkrunar app - verkþættir 

 

Aðeins sjást þær meðferðir sem eru með 

verkþætti sem eiga að skrást í viðeigandi 

vitjun.

2019.1, 2019.3, 

2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.5, 

2019.3.14

2020.2, 2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14796

Version control 

API calls in 

HomeCare

HomeCare_Smasaga, SA 

REST API

h4. Heimahjúkrunar app - Rest Api 

 

Rest þjónustan styðst nú við útgáfunúmer til 

að kalla á viðeigandi þjónustur.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

14988

Heimahjúkrun er 

ekki 

heilsugæsludeild 

en birtist þannig 

hjá 

Kerfisumsjón 

(gaAdministrator)

h4. Heilsugæsludeild frá SÍ uppærist með 

réttri deild 

 

,,Þegar Heimahjúkrun og heilsugæsla eru með 

sama rekstrarauðkennisnúmer og breytt er 

um heilsugæslustöð hjá sjúklingi/skjólstæðingi 

þá verður hún skráð sem heilsugæslustöð en 

ekki sem Heimahjúkrun.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

13898

Villa í kóðaleit á 

dýnamískum 

blöðum ef 

stilligildi 1055 er 

ekki til

Kóðaleit h4. Ný kóðaleit - Villa ef stilligildi 1055 var ekki 

til  

 

Villa sem kom ef stilligildi 1055 var ekki til 

hefur verið löguð.

2020.2, 

2020.2.1

2019.1
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Bug ZSAGA-

14870

Innritunarlæknir á 

að vera tómur 

þegar nýburi er 

innritaður við 

fæðingu

Legur 

(gaADTAdmissions)

h4. Legur - innritun nýbura 

 

Innritunarlæknir er ekki settur við innritun 

nýbura.

2020.2, 

2020.2.1

2019.3

Feature 

Request

ZSAGA-

15128

Fjölskrá lyfjagjafir 

fyrir valin tíma.

Lyfjafyrirmæli (eMed) h4. Lyfjagjafaáætlun

Bætt var við aðgerðina „Skrá gjafaskráningu“ í 

deildaryfirlitinu til að fjölskrá lyfjagjafir fyrir 

valin tíma.  Sjá handbók.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14924

LogG - Tiltekt fram 

í tímann

Lyfjafyrirmæli (eMed) h4. Lyfjafyrirmæli og gjafaskráning

Bætt var við nýrri virkni þar sem hægt er að 

taka afstöðuna „Afhent“ fyrir lyfjagjafir fram í 

tímann.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14923

LogG - Alfa 

niðurtalning á 

lager önnur en 

eftirritun

Lyfjafyrirmæli (eMed) h4. [Lyfjafyrirmæli og 

gjafaskráning|https://confluence.origo.is/pag

es/viewpage.action?pageId=75011646] 

 

Samtenging við birgðastýringarkerfið Alfa 

hefur verið útfært fyrir Lyfjafyrirmæli og 

gjafaskráningu. 

 Í lyfjatiltekt er núna hægt að virkja sjálfvirka 

niðurtalningu á birgðastöðu.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

16038

unitName og 

unitId eiga að vera 

optional ekki 

required.

Lyfjafyrirmæli (eMed) 2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.6
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Feature 

Request

ZSAGA-

15324

Lyfjaávísanareglug

erð - dagar á milli í 

endurnýjun gamla 

lyfjakortsins

Lyfjakort (gaMedCard) h4. Lyfjakort (gamla), dagar á milli afgreiðslna 

og hámark á dag

Nú er hægt að fylla út daga á milli afgreiðslna 

og hámark á dag þegar lyfjaendurnýjun er 

valin í gamla lyfjakortinu á deild sem er stillt á 

að nota lyfjaávísanir í staðinn fyrir lyfseðla.

Ef ávísun sem er verið að endurnýja var með 

þessa reiti útfyllta útfyllast þeir sjálfkrafa í 

lyfjaendurnýjunarglugganum.

Ef verið er að endurnýja fjölnota lyfseðil yfir í 

lyfjaávísun fyllist sjálfkrafa út í dagar á milli 

afgreiðslna reitinn.

Dálki fyrir hámark á dag var bætt við í 

töflurnar í lyfjakorti og lyfjasögu flipunum í 

lyfjakorts einingunni.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15154

Lyfjareglugerðarbr

eyting - 

hjúkrunarfræðing

ur endurnýjar og 

sep lyfjum í nýja 

lyfjakortinu

Lyfjakort (WPF) h4. Lyfjaendurnýjun - Hjúkrunarfræðingar

Nú geta hjúkrunarfræðingar endurnýjað þau 

lyf sem þeir hafa heimild til skv. reglugerð í 

gegnum Lyfjakort (WPF) og Lyfjakort á forsíðu 

sjúklings. Aðgerðir í valmynd taka mið af því 

hvort viðkomandi starfsmaður hafi heimild til 

að endurnýja eða ljúka lyfjatöku viðkomandi 

lyfs. Eins og áður geta læknar breytt öllum 

lyfjum en hjúkrunarfræðingar/ljósmæður geta 

bara valið „Lyfjaendurnýjun“ og „Ljúka 

lyfjatöku og afturkalla“ fyrir þau lyf sem þeir 

hafa heimild til að ávísa.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

14973

Lyfjareglugerðarbr

eyting - sem 

hjúkrunarfr. þá 

endurnýja ég 

lyfjaávísanir á 

forsíðu 

starfsmanns

Lyfjakort (WPF) h4. Forsíða starfsmanns - Lyfjaendurnýjun - 

Hjúkrunarfræðingar/Ljósmæður 

 

Nú geta hjúkrunarfræðingar/ljósmæður 

endurnýjað þau lyf sem þeir hafa heimild til 

skv. reglugerð á forsíðu starfsmanns. Í 

endurnýjunar glugganum geta 

hjúkrunarfræðingar/ljósmæður ekki breytt úr 

einu lyfi í annað.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14908

Lyfjareglugerðarbr

eyting - sem 

hjúkfrunarfr. þá 

get ég ekki 

endurnýjað í 

gamla lyfjakortinu

Lyfjakort (WPF) h4. Lyfjakort, lyfjaendurnýjun 

hjúkrunarfræðinga og breytingar á lyfjakorti 

 

Ef hjúkrunarfræðingur með ávísanaréttindi 

opnar gamla lyfjakortið í Sögu þá getur hann 

séð upplýsingar á kortinu en ekki endurnýjað 

lyf eða breytt stöðu lyfjakortsins. 

 

Æskilegt er að búið sé til nýtt hlutverk fyrir 

hjúkrunarfræðinga með ávísanaheimildir og 

passað að gamla lyfjakortið (gaMedCard) sé 

ekki sett á það hlutverk.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

14907

Lyfjareglugerð 

ávísun hjúkfr.- 

sem 

hjúkrunarfræðing

ur stofna ég nýjar 

lyfjaávísanir 

Lyfjakort (WPF) h4. Eyðublöð, lyfseðlar og 

undanþágulyfjaávísanir 

 

Ef einhver önnur starfstétt en læknir reynir að 

senda lyfseðla (EB187, 292, 443) eða 

undanþáguávísun (EB723) þá er eftirfarandi 

villa birt og hætt við sendingu á 

seðlinum/ávísuninni: 

 

{{Einungis læknar mega senda lyfseðla.}} 

 

Hjúkrunarfræðingar með ávísanaheimild þurfa 

að nota lyfjaávísunareyðublað (EB722 eða 

EB724) til að senda lyf í lyfjaávísanagátt (LÁG).

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

15874

MedEye: Laga 

registerAction 

varðandi 

skráningu á 

lyfjagjöf

Meðferðarskráning - 

Lyfjagjafaskráning

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.5

Feature 

Request

ZSAGA-

15351

Bæta við að hægt 

sé að senda 

áminningar í 

spurningalistaglug

ga

Meðvera h4. Spurningalistagluggi - Hægt að stilla 

áminningar fyrir spurningalista 

 

Nú er hægt að stilla áminningar fyrir hvern 

spurningalista, en virknin er sú sama og er að 

finna í Eyðublaðaeiningunni þegar 

spurningalisti er búinn til. 

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15245

Bæta við 

"almenna" útliti 

fyrir svör við 

spurningalistum

Meðvera h4. Hægt að sjá hvaða spurningalista sem er í 

MeðVeru 

 

Nú er hægt að birta niðurstöður hvaða 

spurningalista sem er í MeðVeru með 

almennu spurningalistaviðmóti, svo 

framarlega sem spurningalistinn er stilltur 

þannig að hægt sé að senda hann úr 

MeðVeru.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15244

Hægt að velja 

hversu oft má 

svara 

spurningalista

Meðvera h4. Hægt að velja hversu oft skjólstæðingur 

má svara spurningalista 

 

Nú er hægt að velja í viðmóti í Meðveru 

hversu oft skjólstæðingur má svara 

spurningalista þegar spurningalisti er sendur á 

skjólstæðing. Einnig er hægt að velja 

dagsetningu þegar spurningalistinn rennur út. 

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15243

Bæta við dálki í 

gagnagrunnstöflu 

og uppfæra 

viðmót í Meðveru 

til samræmis

Meðvera h4. Spurningalistar úr DF_QUESTIONNAIRE 

birtast í Meðveru

Nú birtast spurningalistar úr töflu 

DF_QUESTIONNAIRE (með 

VISIBLE_IN_CARETEAMS = 1) þegar notandi 

velur að senda spurningalista á skjólstæðing í 

Meðveru. Ef spurningalisti hefur þegar verið 

sendur er hann óvirkur og gráleitur í viðmóti í 

glugga ásamt því að dagsetning sendingar sést 

fyrir aftan. 

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15242

Handler for 

sending 

educational items 

to Heilsuvera

Meðvera h4. Regluvirki fyrir sendingu fræðsluefnis fyrir 

MeðVeru.  

 

Nú er hægt að skilgreina regluvirki fyrir 

spurningalista, þannig að einstaklingur fáir 

fræðsluefni sent ef svar við spurningalista er 

utan viðmiða. Hægt er að sníða regluvirkið að 

þörfum hverrar stofnunar ásamt því að hægt 

er að gera nokkrar reglur fyrir hvern 

spurningalista ef svo ber undir. 

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15240

Handler for 

followup 

questionnaire

Meðvera h4. Regluvirki fyrir sendingu á nýjum 

spurningalista vegna svars við spurningalista.  

 

Nú er hægt að skilgreina regluvirki fyrir 

spurningalista, þannig að einstaklingur fær 

nýjan spurningalista sendan ef svar við 

spurningalista er utan viðmiða. Hægt er að 

sníða regluvirkið að þörfum hverrar stofnunar 

ásamt því að hægt er að gera nokkrar reglur 

fyrir hvern spurningalista ef svo ber undir. 

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15211

Handler for text 

messages

Meðvera h4. Regluvirki fyrir sms sendingar vegna 

spurningalistasvara 

 

Nú er hægt að skilgreina regluvirki fyrir 

spurningalista, þannig að símanúmer sem 

skilgreint er fyrir hóp (undir Hópum í Yfirliti 

stofnunar) fái sms skilaboð ef svar við 

spurningalista einstaklings í hópnum er utan 

viðmiða. Hægt er að sníða regluvirkið að 

þörfum hverrar stofnunar ásamt því að hægt 

er að gera nokkrar reglur fyrir hvern 

spurningalista ef svo ber undir. Dæmi um 

reglu er að ef svar við 'DT-mat á vanlíðan' er 7 

eða hærra að þá sendist sms skilaboð í 

símanúmerið.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

16178

Add scroll bar to 

three screens

Meðvera 2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.6

2020.2.1, 2020.3, 

2020.2.5

Bug ZSAGA-

16191

Laga patient 

search 

omnisearch 

provider

Meðvera, Stoðgagnaleit 

á server (OmniSearch)

2020.1, 2020.2, 

2020.3, 

2020.3.1, 

2020.1.8, 

2021.1, 

2021.1.1, 

2020.2.6

2020.1, 2020.2, 

2020.3, 2021.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15029

Splitta upp 

pregnancyDetail

MOM_Smasaga, SA REST 

API

h4. REST Api - Skoðanir, Sónarmynd 

 

Mögulegt er að sækja upplýsingar um 

skoðanir þungunar og sónarmynd.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15421

Bæta við 

skráningu ml. við 

skráningu 

þvagláta

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Fæðing, búið er að bæta við 

ml skráningu við „Þvaglát tappað af“

„Hægt er að skrá hversu mörgum ml var 

tappað af þegar valið er „Þvaglát tappað af““.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

15274

Staða barns 

uppfærist ekki í 

boxinu Framganga 

og atburðir þegar 

skoðun er skráð

Mæðraskrá h4. Fæðingaskrá - Framgangur og atburðir      

Staða barns uppfærist nú í Framganga og 

atburðir þegar skoðun er skráð

2020.2, 

2020.2.1

2020.2

Bug ZSAGA-

14953

Stig fæðingar: 

Hvenær legvatn 

fer sést ekki í  

"Framganga og 

atburðir"

Mæðraskrá h4. Fæðingaskrá - stig fæðingar                          

Hvenær legvatn fer sést núna í "Framganga og 

atburðir"

2020.2, 

2020.2.1

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

14761

Mæðraskrá - 

Fæðingarrit sýnir 

ekki upplýsingar 

eftir að skoðun 

hefur verið skráð 

sem annar 

notandi

Mæðraskrá h4. Fæðingaskrá - Fæðingarrit  Fæðingarrit 

uppfærist nú þegar annar aðili notandi skráir 

inn skoðun

2020.2, 

2020.2.1

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14470

Sjálfvirk útfylling 

fæðingartilkynnin

ga

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Sjálfvirk útfylling 

fæðingartilkynninga

„Nú er fyllt sjálfkrafa út í viðeigandi reiti á 

eyðublaðinu „Tilkynning um fæðingu“ út frá 

upplýsingum sem koma úr mæðravernd og 

fæðingu.“

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

13960

Mæðraskrá, 

greiningar í Barn 

fætt glugga

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Greiningar fyrir keisaraskurði 

og spangartætingu komnar inn

Nú eru komnar greiningar fyrir valkeisara, 

bráðakeisara, 3. stigs og 4. stigs 

spangartætingu í „Barn fætt“ glugga í 

fæðingarskráningu

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

13911

Mæðravernd - 

fæðing - barn fætt 

- rifinn 

fæðingarvegur

Mæðraskrá h4. Mæðraskrá - Hægt að skrá ,,Há rifa í 

leggöngum" eftir fæðingu 

 

Nú er hægt að skrá ,,háa rifu í leggöngum" 

eftir fæðingu og það kemur greining á bakvið 

það

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15169

Uppfæra Sögu 

snjókorn með 

Covid-19 

upplýsingum

Ónæmisaðgerðir (WPF) h4. Ónæmisaðgerðir - Snjókornið 

 

Viðbót sem tekur við COVID-19 upplýsingum 

frá almannavörnum og uppfærir snjókornið í 

Sögu var búin til.

2019.3, 2020.1, 

2020.2, 

2020.2.1, 

2020.1.4, 

2019.3.12_Hotf

ix

Feature 

Request

ZSAGA-

14730

Endursenda 

bólusetningaruppl

ýsingar

Ónæmisaðgerðir (WPF) h4. Ónæmisaðgerðir (WPF) - Endursenda 

bólusetningar 

 

Nú er hægt að endursenda bólusetningar 

einstaklings í miðlægan gagnagrunn í gegnum 

viðmót í einingunni. Þegar smellt er á 

Endursenda hnapp eru allar bólusetningar 

merktar til endursendingar í miðlægan grunn.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

15189

Símtal/Tölvupóstu

r 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_Hotf

ix

Feature 

Request

ZSAGA-

15440

Add 

classificationId for 

allergies 

SA REST API h4. Snjókorn - Heimahjúkrunar app 

 

Stigun ofnæmis er skilað með niðurstöðum. 

 # Bráðaofnæmi 

 # Ofnæmi 

 # Grunur um ofnæmi 

 # Óþol 

 

 

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15407

Add staff member 

on the fly in 

Homecare

SA REST API h4. Starfsmanni bætt við vitjun - 

Heimahjúkrun app 

 

Mögulegt er að bæta við starfsmönnum við 

vitjun eftir á.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15229

Access window for 

treatment 

association

SA REST API h4. Rest API - Heimahjúkrun, legudeildar app 

 

Mögulegt er að athuga aðgang notanda að 

sjúkraskrár upplýsingum um notanda. Einnig 

er mögulegt að gefa frekari réttindi til að geta 

séð upplýsingar.

2020.2, 

2020.2.1

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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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

Feature 

Request

ZSAGA-

14731

Birta ástæðu 

komu og 

aðdraganda úr 

meðferðareiningu

SA REST API h4. Legudeildar app - Leit, sjúklingar á deild, 

síðast valdir sjúklingar 

 

Upplýsingar um ástæðu, aðdraganda og 

ástand við komu á legudeild er aðgengilegt í 

appi.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

14903

Allow user in 

Select Patient to 

search for any 

patient registered 

in Saga

SA REST API, 

Ward_Smasaga

h4. Leit 

 

Leitin skilar niðurstöðum úr mengi allra 

sjúklinga.

2020.2, 

2020.2.1
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Feature 

Request

ZSAGA-

14797

Version control 

API calls in Select 

Patient

SA REST API, 

Ward_Smasaga

h4. REST vefþjónustur - útgáfustýring 

 

REST vefþjónusturnar eru útgáfustýrðar og 

taka inn færibreytu Version í haus skilaboðana 

sem athuga hvaða útgáfu af kallinu á að vekja.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

14781

User not allowed 

to save only 

diagnosis 

comments 

without treatment 

task

SA REST API, 

Ward_Smasaga

h4. Verkþættir - athugasemd við greiningu 

 

Mögulegt er að skrá aðeins athugasemd við 

greiningu án þess að þurfa að skrá verkþætti 

með.

2020.2, 

2020.2.1

2020.1, 2020.1.1

Feature 

Request

ZSAGA-

13459

Fetch allergy 

information from 

local Saga and 

send to Ward app

SA REST API, 

Ward_Smasaga

h4. Sækja ofnæmi sjúklings - SA REST API 

 

Mögulegt er að sækja ofnæmi sjúklings með 

að kalla á  

 

_GetPatientAllergy_.

2020.2, 

2020.2.1
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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 #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 #1245 heldur utan um hvaða deildir 

tilheyra þessari virkni.

Stilligildi #1246 segir til um hvaða meðferð 

tilheyrir færslu á meðferðarbiðlista (code). Má 

vera óvirkt og þá er ekki síað eftir meðferð. 

Stilligildi #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-

15262

Upplýsingaskjáir 

og tenging við 

sögu

Saga h4. Bætt var við filter "Má veita upplýsingar" í 

þjónusturnar "GetPatients" og 

"GetPastPatients"

Nú sjást einungis einstaklingar á 

upplýsingarskjáum sem hakað var í "Má veita 

upplýsingar" í innritun sjúklings.

2020.2, 

2020.2.1
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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-

15185

Bæta við loggun á 

aðgangsstýringu 

deildar

Stillingar 

(gaConfigurator)

h4. Kerfisumsjón - Aðgangsstýringar 

 

Breytingar á aðgangsstýringu deildar (Hvort 

deild sé varin, lokuð eða opin) eru nú 

skrásettar í SL_MASTER_LOG töfluna, undir 

lyklinum 1400.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15124

Textasýn NÝ.  

"Dvöl á legudeild 

.. hefst" í stað 

"Ferli ... hefst"

Textasýn (WPF) h4. Ný textasýn - ADT lotur, breyting á texta í 

nýrri textasýn 

 

Texti í Ný textasýn fyrir innritun í ferlilotu og 

legulotu lýsir nú betur hvort um sé að ræða 

ferlilotu eða legulotu.

2020.2, 

2020.2.1

Feature 

Request

ZSAGA-

15732

Miðlæg tilvísun - 

greining fylgi 

tilvísun

Tilvísanagátt h4. Eyðublað - Miðlæg tilvísun

Nú er hægt að bæta greiningum við 

eyðublaðið. Greiningar afritast með 

eyðublaðinu þegar tilvísun er tekin til 

meðferðar.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.3

Feature 

Request

ZSAGA-

15816

Senda (OR) 

læknabréf í stað 

almenna 

læknabréfsins 

þegar tilvísun er 

lokið

Tilvísanagátt h4. Tilvísanagátt - Sjálfvirk sending læknabréfa

(or) Læknabréf nr. 12 er nú sent sjálfkrafa 

þegar tilvísun er lokið, í stað Almenns 

læknabréfs nr. 64.

2020.2, 2020.3, 

2020.3.1, 

2020.2.4
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Feature 

Request

ZSAGA-

12644

Vefþjónusta til að 

staðfesta blað

Vefþjónustur (external) h4. Vefþjónustan MedicalDataService - 

Staðfesting eyðublaða 

 

Nú er hægt að staðfesta eyðublöð með því að 

kalla í ConfirmSheet í vefþjónustunni 

MedicalDataService. Það er ekki hægt að 

staðfesta öll eyðublöð, einungis þau blöð sem 

eru staðfestanleg í vinnulista og eru ekki 

dýnamísk eyðublöð.

2020.2, 

2020.2.1

Bug ZSAGA-

15414

Skilaboð til 

einstaklings - 

Sjálfvirkt hak í 

"Leyfa svar"?

Vera (Samskiptaborð) h4. Vera samskiptaborð - Skilaboð til 

einstaklings 

 

Ef stilligildi 197 er sett á deild, þá er sjálfkrafa 

hakað í „Leyfa svar“.

2020.2, 

2020.2.1

2020.2

Bug ZSAGA-

14980

Vera name should 

be used when 

sending messages 

if set

Vera (Samskiptaborð) h4. Samskipti í Heilsuveru 

 

Villa þar sem dálkur fyrir Veru nafn deildar var 

hunsaður í almennum skilaboðum til 

Heilsuveru hefur verið lagfærð.

2020.2, 

2020.2.1

2020.1, 2020.1.1

Bug ZSAGA-

15106

Skilaboð um að 

lyfjaendurnýjunar

beiðni 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

Bug ZSAGA-

14570

Beiðni um 

lyfjaendurnýjun - 

faghópur í s_sheet 

stundum rangt

Yfirlit stofnunar h4. Yfirlit stofnunnar - lyfjaendurnýjunarbeiðni 

- Villa lagfærð 

 

Áður var ekki alltaf settur réttur faghópur 

þegar lækni á lyfjaendurnýjunarbeiðni var 

breytt. Þetta hefur verið lagað

2020.2, 

2020.2.1

2019.3
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