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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. 

 
 
 
Heimahjúkrunarumsjón, dagskrá starfsfólks og stundaskrár teyma, teymi einstaklinga 
Fyrstu tveir stafir teymis birtast í Dagskrá starfsfólks vinstra megin við nafn skjólstæðings og 
ef mús er rennt yfir stafina birtist allt teymisnafnið. 

 
 
 
Heimahjúkrun, skjólstæðingar, leit 
Nú er eingöngu leitað fremst í nafna- og kennitöludálkunum í skjólstæðingalistanum þegar 
notandi slær inn leitarstreng. 
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Heimahjúkrun, Dagskrá starfsfólks, leit 
Hægt er að leita eftir nafni einstaklinga í reitnum „Finna einstakling“ (sjá mynd hér fyrir 
ofan). Þegar notandi skrifar inn nafn skjólstæðings þá litast nafnið blátt í leitarniðurstöðum. 
Hægt er að leita eftir byrjun nafns og ekki skiptir máli hvort notaður sé stór eða lítill stafur. Ef 
leitartexti hefur verið sleginn inn er ekki hægt að velja starfsfólk til að sýna. Til að fellilistinn, 
til að velja starfsfólk, sé virkur þá þarf leitarreiturinn að vera tómur. 

 
 
Heimahjúkrun, Stundaskrár teyma, leit 
Hægt er að leita eftir nafni skjólstæðings í stundaskrá teyma og litast nafn skjólstæðings sem 
leitað er eftir blátt. Ekki skiptir máli hvort skrifað sé með litlum staf eða stórum og leitað er 
eftir byrjun nafns. 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. 

 
 
 
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 „Dagskrá starfsfólks“ birtist honum sami listi. 
 
Þegar skipt er um teymi eru áfram sjálfvaldir allir starfsmenn þess teymis. 

Með kveðju, 

 Origo Heilbrigðislausnir  


