Better Excel (Current fields) (Origo - Service Support System)

TYPE

Key

Summary

Bug

ZSAGA13249

Login gluggi les úr
ga_key með terminal
server nafn í staðinn
fyrir "client" nafn

Components

Bug

ZSAGA15668

Villa: Lotur - List index ADT (gaADT)
out of bounds (?) villa
þegar ferli er opnað til
að sjá komurnar

Bug

ZSAGA13833

Clone of: Leiðrétta
upphafstíma ferli-lotu

ADT (gaADT)
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Release Comments

Fix Version/s Affects Version/s

h4. Innskráningargluggi - Muna valda deild - muna
valda deild og útstöð

2020.3,
2020.3.1

Valmöguleikinn „Muna valda deild - á þessari
útstöð“ vistar nú réttilega valda deild fyrir þá
útstöð sem skráð er inn á.
h4. ADT - Villa þegar flokkað eða síað var eftir dálki 2020.2,
löguð
2020.3,
2020.3.1,
Ef flokkað eða síað var eftir dálki þá kom villa þegar 2020.2.3
ferli var opnað. Þetta hefur verið lagað.

h4. ADT - Innritun í ferlilotu

2020.3,
2020.3.1

Nú er tekið mið af því hvort koma sé ógild (henni
hafi verið eytt), þegar upphafstími ferlilotu er
leiðréttur. Áður var það þannig að ekki var hægt að
leiðrétta innritun þannig að byrjunartími var á eftir
fyrstu komu óháð því að hún væri ógild.
Feature ZSAGARequest 13832

Bug

ZSAGA14255

Komu eytt í ADT en
hangir samt eftir í
Afgreiðslunni

ADT (gaADT)

Aðgerðin "leiðrétta
innritun" breytir öllum
tengdum legum framhald

ADT (gaADT),
Eyðublöð
(gaSheetModule),
Legur
(gaADTAdmissions
)

h4. ADT / Afgreiðsla - eyða komu

2020.3,
2020.3.1

Nú eyðist koma alltaf bæði úr Afgreiðslu og ADT.
h4. ADT/Legur/Eyðublöð - Leiðrétta innritun
Nú breytist einungis legan sem valið er að breyta
innritun fyrir þegar kringumstæðum, ástæðu,
tegund sjúklings og kringumstæðum er breytt.
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2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.2
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Bug

ZSAGA15544

Sést ekki hver
skráir/breytir
aðstandendum
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Aðstandendaskrán h4. Aðstandendur -Breytingarsaga þess hver
ing
skráir/breytir aðstandendum

2020.3,
2020.3.1

2020.1

2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.4

2020.2.3

,,Villa löguð - Nú er hægt að skoða breytingarsögu á
því hver skráir/breytir aðstandenda"
Bug

ZSAGA15824

Form tímabókunar sem Afgreiðsla (gaSab) h4. Form tímabókunar, „Fela í Veru“ - villa löguð
á ekki að sjást í VERU
sést í VERU!
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.

Bug

ZSAGA15719

Villa- Afgreiðsla: Breytt Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - breyta tímabókun
2020.3,
af í Timabókun safnast
2020.3.1
upp þó að það sé farið í
Þegar valið var að „Hætta við“ var „Breytt af“ samt
Hætta við.
uppfært. Þetta hefur verið lagað.

Feature ZSAGARequest 15704

Heilsuvera - birta
tímabókanir. Viljum
geta merkt Aðföng:
Fela í Veru

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

2020.2,
2020.3,
Nú er hægt að merkja aðfang í stillingum þannig að 2020.3.1,
það sé falið í Veru.
2020.2.3

Feature ZSAGARequest 15661

Saga - Posi - Tengja
Borgunarposa við
afgreiðslukerfi Sögu

Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Greiðsla með posa
Kerfið styður nú greiðslu með Verifone/Borgun
posa.

Page 2

2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.2
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Bug

Bug

ZSAGA15514

ZSAGA15097

Hægt er að slá inn
ólöglegt tímabil þegar
verið er að búa til eða
breyta áætlun
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Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - Áætlanir og villa út af tvípunkti
löguð

2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.4

2020.1, 2020.2

Access violation villa ef Afgreiðsla (gaSab) h4. Afgreiðsla - aðfangalisti
2020.3,
sía inniheldur aðfang
2020.3.1
sem notandi hefur ekki
Nú birtast eingöngu aðföng í aðfangalista sem
aðgang að
notandi hefur aðgang að. Hvort sem sía er valin eða
ekki.

2019.3, 2020.1,
2020.2

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.
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Bug

ZSAGA16128

2020.3,
2020.3.1,
2020.2.99

Feature ZSAGARequest 15112

Clone of: Aðgreining
aðfanga

Afgreiðsla (gaSab), h4. Afgreiðsla - Komugjald utan stofnunar
Stillingar
(gaConfigurator) Það var ekki tekið mið af stillgildi 2077 fyrir
almenna deild þegar ákveða átti hvort einstaklingur
átti að greiða komugjald utan stofnunar. Úr þessu
hefur verið bætt.
Afgreiðsla (gaSab), h4. Stillingar, Aðföng - flokkun aðfangs
Stillingar
(gaConfigurator) Nú er hægt að skrá flokkun aðfangs í Stillingum og
Aðföngum. Flokkun aðfangs er valið úr lista sem
skilgreindur er af stofnun. Skilgreining listans er í
Upplettitöflum í Stillingar. Uppflettitafla fyrir
listann er Flokkun aðfanga (resource_category).

Bug

Villa í sms frá Vodafone Application Server h4. SMS - Villa löguð í sms skeytum frá Vodafone,
skeytin merkt með
skeyti sem voru löng fóru á villu í t_appointment en
stöðunni „Villa“ en ekki
voru samt sem áður send út
„Sent“.
,,Villa löguð ef sms skeyti frá Vodafone voru löng.
Það var að auki bætt við að hægt sé að skoða
stöður á sms-um sem voru send út. Hægt er að sjá
stöðurnar sem sms getur lent á í
g_group.Group_int = 346."

2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.4

Gera task sem sendir
biðlistafærslur á
söfnunargrunn

2020.3,
2020.3.1

ZSAGA15478

Feature ZSAGARequest 15817

Villa - Nýtt í
afgreiðslukerfi - v.
stilligildi 2077
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Application
Server, Biðlisti
(WPF)

h4. Application server - Sending á biðlistafærslum
til Landlæknis
Saga sendir nú færslur af biðlista til Landlæknis á
næturna. Þjónustan heitir „Biðlisti: Skýrslur til
Landlæknis". Virkar færslur eru sendar, ásamt
þeim sem urðu óvirkar fyrir minna en 30 dögum
síðan.
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2020.3,
2020.3.1

2020.2.5
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Bug

ZSAGA15436

Villa: Eftir uppfærslu - Aukagluggi Sögu
Aukagluggi vill alltaf
vera ofan á Söguglugga

Feature ZSAGARequest 16088

Bæta við nýrri stöðu:
Óvirk

Biðlisti (WPF)

Feature ZSAGARequest 16087

Splitta aðgerðarkóðum Biðlisti (WPF)
og greiningarkóðum
upp í tvö svæði

Feature ZSAGARequest 16063

Bæta við svæðinu
Aðgerðardagur í
innköllunargluggann

Feature ZSAGARequest 16062

Loka biðlistafærslum 3 Biðlisti (WPF)
dögum eftir
aðgerðardag

Biðlisti (WPF)
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h4. Aukagluggi - Samtengingar

2020.3,
2020.3.1

Villa þar sem aukagluggi birtist yfir aðalglugga Sögu
þegar skipt var um kerfissjúkling hefur verið
lagfærð.
h4. Biðlistar (WPF) - Ný staða
2020.3,
2020.3.1
Stöðunni „Óvirk“ hefur verið bætt við nýja
biðlistann.
h4. Biðlistar (WPF) - skrá beiðni
2020.3,
2020.3.1
Kóðum hefur verið skipt upp í þrjú svæði,
„Aðgerðarkóðar“, „Greiningarkóðar“ og „Aðrir
kóðar“. Einungis aðgerðarkóði getur verið aðalkóði
beiðni.
h4. Biðlistar (WPF) - Breyta stöðu
2020.3,
2020.3.1
Dagsetning sem skráð er þegar stöðu beiðni er
breytt er nú merkt sem „Aðgerðardagur“ í stað þess
að vera merkt sem „Áætlun“.
h4. Biðllisti (WPF) - Nýtt stilligildi
2020.3,
2020.3.1
Búið er að bæta við nýju stilligildi fyrir biðlista, nr.
6407: Biðlisti: Loka beiðnum eftir aðgerðardag. Ef
stilligildið er virkt þá eru biðlistafærslur deildar
sjálfkrafa settar í stöðuna *Lokið* þremur dögum
eftir að skráður aðgerðardagur er liðinn. Stilligildið
er upphaflega virkt á almennri deild. Ef stilligildið er
virkt á almennri deild þá eru biðlistafærslur allra
deilda settar í stöðuna *Lokið*, að undanskildum
þeim sem hafa óvirkjað stilligildið.
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2020.1
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Feature ZSAGARequest 16061

Feature ZSAGARequest 16060

Bæta við
aðgansstýringu í
biðlistaeininguna

Biðlisti (WPF)

Prenta biðlistafærslu

Biðlisti (WPF)

h4. Biðlistar(WPF) - Aðgangsstýring

2020.3,
2020.3.1

Nýi biðlistinn er nú aðgangsstýrður. Nú sér notandi
einungis þær biðlistafærslur sem tilheyra deild sem
hann hefur aðgang að. Færslur eru hópaðar saman
eftir deild og biðlistaflokki.

Bug

ZSAGA15639

Stöðudálkur þarf betri
nöfn

Biðlisti (WPF)

Bug

ZSAGA15638

Ekki hægt að eyða
athugasemd

Biðlisti (WPF)

Bug

ZSAGA15637

Biðlistar: Ekki hægt að
hætta við að velja
"Upphaflega umsókn"
ef hún er stök

Biðlisti (WPF)

Feature ZSAGARequest 15957
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Dagplan - Birta „Tegund Dagplan deildar
íhlutar“ í Dagplani í
stað „Heiti íhlutar“ og
setja allt í lágstafi nema
fyrsta stafinn.

h4. Biðlistar (WPF) - Prentun á biðlistafærslu

2020.3,
2020.3.1

Nú er hægt að prenta upplýsingar um biðlistafærslu
með því að velja færsluna og smella á „Prenta“
hnappinn efst í einingunni eða með flýtilyklunum
(Ctrl+P).
h4. Biðlistar (WPF) - Síun eftir stöðu
2020.2,
2020.3,
Villa hefur verið lagfærð þar sem tölulegt gildi
2020.3.1,
stöðu var birt í stað nafns stöðu þegar valið var að 2020.2.4
sía eftir stöðu.
h4. Biðlistar (WPF) - Eyða athugasemd
2020.2,
2020.3,
Villa hefur verið lagfærð þar sem viðmót
2020.3.1,
uppfærðist ekki rétt þegar athugasemd var eytt.
2020.2.4
h4. Biðlistar (WPF) - Skráning beiðna
Villa hefur verið lagfærð þar sem ekki var hægt að
fjarlægja upphaflega umsókn af biðlistafærslu.
h4. Daplan - íhlutir
Nú birtist tegund íhlutar í stað heitis íhlutar.
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2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.4
2020.3,
2020.3.1

2020.2, 2020.2.1,
2020.3, 2020.3.1

2020.2, 2020.2.1,
2020.3, 2020.3.1

2020.2, 2020.2.1,
2020.3, 2020.3.1
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Feature ZSAGARequest 15885

Dagplan - Fá fleiri dálka Dagplan deildar
sem deild getur
skilgreint sjálf
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h4. Dagplan deildar - Sérsniðnir dálkar

2020.3,
2020.3.1

Nú getur deild haft 6 sérsniðna dálka í Dagplani
deildar en áður var aðeins hægt að sérsníða einn
dálk. Stilligildi 178 stýrir enn hvað dálkarnir heita og
ef stilligildið er ekki virkt þá birtast engir sérsniðnir
dálkar.
Í stilligildinu þarf að skrá kommuskiptan lista með
fyrirsögnum þeirra dálka sem birta skal. Til dæmis
myndi gildið „Súrefni, Útskrifa, Morgunmatur“ birta
þrjá dálka með þessum fyrirsögnum í dagplani. Í
dálkana er hægt að skrá frjálsan texta.

Feature ZSAGARequest 15884

Dagplan - Birta það
Dagplan deildar
sem stendur í svæðinu
„Lýsing“ í Smitgát ef
valið er Annað

Feature ZSAGARequest 15868

Clone of: Dagplan Ferlilotur ekki að virka
á Dagdeild
skurðlækninga

Bug

Villa: Áhættumat í
Dagplan deildar
Dagplani prentast ekki
út

ZSAGA15867

Dagplan deildar

h4. Dagplan deildar - Aðvaranir

2020.3,
2020.3.1

Framsetningu dálksins „Aðvaranir“ hefur verið
breytt. Ef smitgát hefur verið skráð í snjókorni og
flokkurinn „Annað“ valinn, þá birtist einnig lýsingin
sem skráð er.
h4. Dagplan deildar
2020.3,
2020.3.1
Nú er hægt að sjá dagplan deildar fyrir deildir sem
ekki eru legudeildir. Nýtt stilligildi, #199 stýrir því
hvort hægt sé að sjá deildina í Dagplani deildar. Ef
það er virkt þá er hægt að sjá deildina í dagplans
einingu, en þá er einungis hægt að sjá ferlisjúklinga
á deildinni í dagplaninu.
h4. Dagplan deildar - Áhættumat
Villa þar sem reiturinn prentaðist ekki út hefur
verið lagfærð.
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2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.4

2020.1, 2020.2
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Feature ZSAGARequest 15594

Feature ZSAGARequest 16076

Bug

ZSAGA15603

Dagplan Dagplan deildar
Meðferðartakmörkun Birta innihald í svæðinu
„Nánar“ ef valið er FME
Bæta við einkenninu:
Höfuðverkur í
einkennalistann á
blaðinu

Dýnamísk
skráningarform

Eyðublöð - Sak tilvísun Dýnamísk
á Bug teymi skráningarform
forsjáraðilar fyllast ekki
út
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h4. Dagplan deildar - Meðferðartakmörkun
Ef FME (Full meðferð að endurlífgun) er skráð í
snjókornið þá birtist það í Dagplani deildar með
nánari atriðum.
h4. Nýtt dýnamískt eyðublað „Covid.Beiðni um
rannsókn“ nr. 5114

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

Einkenni „Höfuðverkur“ bætt við. Netfang
skjólstæðings er ekki lengur krafist.
h4. Eyðublað - SAk tilvísun á BUG teymi (nr. 5102), 2020.3,
leit í þjóðskrá og sjálfvirk útfylling forsjáraðila
2020.3.1
Leit í þjóðskrá fyllir nú út í þá reiti sem upplýsingar
úr þjóðskrá bjóða upp á þegar einstaklingur er
valinn sem forsjáraðili á eyðublaðinu.
Foreldrar/forsjáraðilar fyllast nú út sjálfkrafa með
hlutverkið „Líffr. móðir/faðir“ ef þeir eru skráðir í
aðstandendaskráningu skjólstæðings sem „móðir“
og/eða „faðir“.
Einnig voru gerðar minniháttar breytingar á útliti
eyðublaðsins

Bug

ZSAGA15477

Blóðbankabeiðni (LSH) Dýnamísk
(#5106) - þarf að laga skráningarform

h4.Eyðublað - Blóðbankabeiðni (LSH) (nr. 5106)
Skráningarreit fyrir Deild/stofnun var breytt úr
textasvæði í fellilista
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2020.3,
2020.3.1

2020.2, 2020.2.1,
2020.3, 2020.3.1
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Bug

ZSAGA15426

Feature ZSAGARequest 15420

Bug

ZSAGA15565

Feature ZSAGARequest 16138

Blóðbankabeiðni (LSH) Dýnamísk
#5106 -hálfir stafir inn skráningarform
á beiðninni

Reykjalundarbeiðni
Dýnamísk
#5104 skráningarform
Rannsóknarniðstöður
vantar dags. í viðhengi
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h4. Eyðublað - Blóðbankabeiðni (LSH) (nr. 5106),
textamiðar ekki lengur hálfir
Stafir birtust hálfir í texta á nokkrum stöðum.
Textinn ætti nú að birtast í heilu lagi.
h4. Dýnamísk form - Viðhengjaleit

2020.3,
2020.3.1

2020.1

2020.3,
2020.3.1

Dagsetning viðhengis er nú einnig birt þegar leitað
er að viðhengjum í dýnamískum eyðublöðum.

Rangt empl_sign_role á
lækni þegar notandi
(hjúkrunarfræðingur
td) setur lækni í
undirritaðan á
dýnamísku formi

Dýnamísk
skráningarform,
Forsíða
starfsmanns
(Vinnulisti),
Textasýn (WPF)

h4. Dýnamísk form - Undirskriftarpartur

Dýnamískir
spurningalistar - Bæta
sendanda við yfirlit
svara í Forsíðu
Stofnunar

Dýnamískir
spurningalistar

h4. Dýnamískir spurningalistar - Sýna sendanda í
Yfirliti Stofnunar

2020.3,
2020.3.1

Villa þar sem faghópur uppfærðist ekki þegar
undirrituðum notanda var breytt hefur verið
lagfærð.

Í Yfirliti Stofnunar, þar sem hægt er að skoða
spurningalista (bæði svör sem borist hafa og
ósvaraðir listar), hefur bæst við dálkur sem sýnir
sendanda spurningalista, þ.e. þann
heilbrigðisstarfsmann sem sendi listann til
skjólstæðings.
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2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.2,
2020.3
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Feature ZSAGARequest 16092

Feature ZSAGARequest 16090

Dýnamískir
spurningalistar - Bæta
athugasemdareit við
yfirlit svara í Forsíðu
Stofnunar

Dýnamískir
spurningalistar

Stýra aðgangi að
spurningalistum eftir
hlutverkum

Dýnamískir
spurningalistar
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h4. Dýnamískir spurningalistar - Athugasemdir
starfsmanns við svörum

2020.3,
2020.3.1

Í Yfirliti Stofnunar, þar sem boðið er upp á að
sækja og skoða svör sem borist hafa við útsendum
spurningalistum, er nú hægt að skrá athugasemdir
starfsmanna við einstök svör, t.d. samskipti við
skjólstæðing. Hægt er að lesa athugasemdir og
breyta með því að tvísmella á línu (svar). Athugið
að þetta er fyrst og fremst hugsað sem einföld
skilaboð milli starfsmanna/vaktar:
athugasemdasagan er ekki geymd heldur yfirskrifa
breytingar eldri athugasemd á svarinu.
h4. Dýnamískir spurningalistar - aðgangur eftir
hlutverkum
Nú er hægt að stýra aðgangi að dýnamískum
spurningalistum eftir hlutverkum notenda, en
einungis handvirkt fyrst um sinn: í töflunni
{{DF_QUESTIONNAIRE_ACCESS}} hefur bæst við
dálkurinn {{ROLE_IDS}} þar sem hægt er að skrá
númer (ID) þeirra hlutverka sem notendur þurfa að
hafa til að geta unnið með listann þegar þeir skrá
sig inn á viðkomandi deild. Hægt er að gefa upp
mörg hlutverk með því að hafa kommu á milli
("_100,200,300_") og ef reiturinn er tómur er litið
svo á að hlutverk skipti ekki máli og allir notendur
sem geta skráð sig á deildina hafi aðgang að
listanum.

Page 10

2020.3,
2020.3.1

Better Excel (Current fields) (Origo - Service Support System)

Feature ZSAGARequest 16030

Birta senda-enDýnamískir
ósvaraða spurningalista spurningalistar
í Yfirliti Stofnunar
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h4. Dýnamískir spurningalistar - Sjá ósvaraða
spurningalista

2020.3,
2020.3.1

Í Yfirliti Stofnunar (undirkafli Spurningalistar ->
Ósvarað) er nú hægt að sjá spurningalista sem búið
er að senda en hefur enn ekki verið svarað. Velja
þarf tegund spurningalista (og tímabil, ef þess er
óskað) og þá sjást allir spurningalistar sem sendir
voru á tímabilinu (eða frá upphafi), dagsetning
sendingar og aldur í dögum ásamt upplýsingum um
skjólstæðing. Líkt og á flipanum sem sýnir svör þá
er hægt að skrá athugasemdir starfsmanns við
einstakar línur og flytja gögnin yfir í Excel.

Feature ZSAGARequest 15572

Feature ZSAGARequest 16082

Spurningalistar auðvelda að velja lista
til að senda/skoða

Dýnamískir
spurningalistar

h4. Spurningalistar

2020.3,
2020.3.1

Kerfisstjóri getur nú tengt spurningalista við einn
eða fleiri flokk, byggt á tilgangi þeirra, sem
auðveldar leit að spurningalista. Eftir sem áður er
þó hægt að leita í öllum listum þegar verið er að
senda spurningalista.
Taka út sendinguna á Eyðublöð
h4. Mæðraskrá - Afrit af fæðingartilkynningum eru 2020.3,
fæðingartilkynningunni (gaSheetModule) ekki lengur sendar til LSH
2020.3.1
til landspítalans
Þær stofnanir sem taka við nýrri útgáfu af Sögu fá
stilligildi nr. 1125 sem óvirkt. Afrit af
fæðingartilkynningum er þá ekki lengur sent til LSH.
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Bug

ZSAGA16043

Feature ZSAGARequest 15881

(HTÍ) Heyrnarmæling
nýbura #407 verður
ekki til í S_SHEET við
rafræna móttöku
Samskiptaseðill
Læknavaktar (#291) breytingar - fá inn
flýtilista fyrir úrlausnir
og aðlaga kóða
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Eyðublöð
h4. Rafræn eyðublöð - (HTÍ) Heyrnarmæling nýbura 2020.2,
(gaSheetModule) nr. 407
2020.3,
2020.3.1,
Blaðið varð ekki til þegar það var sent áfram á
2020.2.6
viðtakanda. Þetta hefur verið lagað.
Eyðublöð
h4. Eyðublað: Samskiptaseðill Læknavaktar (nr.
2020.3,
(gaSheetModule) 291) - flýtilistar fyrir úrlausnir
2020.3.1

2020.1, 2020.2

Bætt hefur verið inn flýtilistahnappi í úrlausnakafla
eyðublaðsins „Samskiptaseðill Læknavaktar“ (#291)
þar sem listar með algengustu úrlausnum eru í
boði. Glugginn sýnir þá flýtilista sem falla undir
nýjan listahóp sem hægt er að aðlaga í flýtilistatóli
(Flýtilistar WPF) sem kerfisstjórar geta fengið
aðgang að.
Nýi listahópurinn heitir „Úrlausnir: Samskiptaseðill
Læknavaktar (#291)“ og tveir tómir listar hafa verið
settir í hann sem hægt er að sníða eftir eigin
hentisemi. Þeir eru nr. 29191 - „Úrlausnir algengustu skv. gjaldskrá“ og 29192 - „Úrlausnir allar skv. gjaldskrá“.
Eins er hægt að búa til fleiri lista og bæta í hópinn.

Bug

ZSAGA15871

Villa: Afritun inn á
læknabréf #12 ,
aðgerðakafla breyst í
útg. 2020.1

Eyðublöð
h4. Eyðublað - Læknabréf nr. 12
2020.3,
(gaSheetModule)
2020.3.1
Villa þar sem klippt var aftan af nafni starfsmanns í
Aðgerðum / Meðferðum þegar afritað var af
Aðgerðarlýsingu nr. 13 hefur verið löguð.
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Feature ZSAGARequest 15863

Dagdeildarskrá #442 Heimilislæknir

Eyðublöð
h4. Eyðublað - Dagdeildarskrá nr. 442
2020.3,
(gaSheetModule)
2020.3.1
Nú kemur heimilislæknir sjálfkrafa sem viðtakandi
þegar blaðið er búið til ef stilligildi 1235
(Læknabréf: Heimilisl. er sjálfkr. viðtakandi) er virkt.

Bug

ZSAGA15813

Villa þegar viðhengi er
skoðað í Eyðublaða
einingu

2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.3

Bug

ZSAGA15730

2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.3

2020.2

Bug

ZSAGA15576

2020.3,
2020.3.1

2020.2, 2020.2.1,
2020.3, 2020.3.1

Eyðublöð
h4. Eyðublöð - Viðhengi
(gaSheetModule)
Villa þar sem Viðhengi, eyðublað nr. 375, birti ekki
viðhengi rétt eftir að því var breytt í
viðhengjaeiningu, hefur verið lagfærð.
Villa:
Eyðublöð
h4. Sjúkradagpeningavottorð - Villa löguð í prentun
Sjúkradagpeningavotto (gaSheetModule) á eyðublaði
rð - prentast ekki allt
út?
Villa löguð - Dagsetningarsvæði í „Óvinnufær með
öllu“ og „Óvinnufær að hluta“ koma núna á
útprentuðu eyðublaði.
Lyfjaávisanir - Ekki
Eyðublöð
h4. Eyðublöð - Lyfjaávísun - Villa löguð í reit fyrir
hægt að þurrka gildið 0 (gaSheetModule) daga á milli
út
Búið er að laga villu í reitnum fyrir daga á milli
afgreiðslna þar sem ekki var hægt að þurrka út
gildið 0. Nú er það hægt í Lyfjaávísun (EB722),
Lyfjaávísun (lv) (EB724) og undanþágulyfjaávísun
(EB723).
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Bug

ZSAGA15447
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Lyfseðlar Eyðublöð
h4. Eyðublöð, staðfesting lyfseðla og lyfjaávísana
2020.3,
Hjúkrunarfræðingar og (gaSheetModule)
2020.3.1
ljósmæður geta
Nú geta hjúkrunarfræðingar og ljósmæður ekki
Staðfest lyfseðla.
staðfest lyfseðla og lyfjaávísanir ef valið lyf á
eyðublaði er lyf sem þessar stéttir geta ekki ávísað.
Þetta á við um þessi eyðublöð:
Lyfseðill (187), (lv) Lyfseðill (EB292),
Undanþágulyfseðill (EB443), Lyfjaávísun (EB722),
(lv) Lyfjaávísun (EB724) og Undanþágulyfjaávísun
(EB723).

Feature ZSAGARequest 15369

Afritun inn á læknabréf Eyðublöð
h4. Eyðublað - Læknabréf #12
#12
(gaSheetModule)
Nú haldast Sjúkdómsgreiningar og Aðgerðir /
Meðferðir / Rannsóknir inni þegar aftirað er á
blaðið með „afritahnappi“ ef ekki er valið að
yfirskrifa fyrri texta.
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Bug

ZSAGA15113

Ef viðtakandi er valinn
úr lista þá á ekki að
vera hægt að breyta
nafninu
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Eyðublöð
h4. Eyðublöð - viðtakandapartur
2020.3,
(gaSheetModule)
2020.3.1
Ekki er lengur hægt að breyta nafni viðtakanda sem
er valinn úr læknaskrá með því að stroka út í
textasvæðinu. Smella þarf á „...“ og velja hreinsa.
Þetta á við um eftirfarandi blöð:
- (er) Slysadeildarbréf - Slysadeild #3
- (or) Læknabréf #12
- (or) Göngudeildarnóta #58
- Almennt læknabréf #64
- (er) Bréf og greinargerðir #75
- (or) Hjúkrunarbréf #85
- Læknabréf #186
- Beiðni um myndgreiningu #355
- Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið) #381
- Niðurstöður rannsókna II (Orkuhúsið) #382
- Læknabréf v/ sykursýki #408
- Umsögn um rannsókn #411
- Bráðamóttökuskrá #418
- Niðurstöður rannsókna (Hjartavernd) #447
- Niðurstöður rannsókna (Röntgen Domus) #528
- Vefjarannsóknarsvar (Vefjarannsóknarstofan)
#531
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Feature ZSAGARequest 14689

Bug

ZSAGA14665

Bug

ZSAGA16158

Feature ZSAGARequest 15468
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Skilgreina textasýn fyrir Eyðublöð
h4. Eyðublöð - Eyðublað nr. 320 „Umsókn og
óvirka blaðið #320
(gaSheetModule) greinargerð um fóstureyðingu“ óvirkjað
Umsókn og greinargerð
um fóstureyðingu
Nú birtist eyðublaðið „Umsókn og greinargerð um
fóstureyðingu“ ekki sem form og ekki er lengur
hægt að stofna þetta eyðublað. Textasýn birtist
undir eyðublaðinu ef það er skoðað í
eyðublaðaeiningu.
Loggun þegar samskipti Eyðublöð
h4. Eyðublöð - Loggun
og/eða blöð eru færð (gaSheetModule)
til í
Það er nú loggað þegar samskipti eru færð til í
Eyðublaðaeiningunni
Eyðublaðaeiningu. Færslur eru vistaðar í
SL_MASTER_LOG og SL_DETAIL log og geyma gildin
sem breyttust þegar samskiptin voru færð.
Rangur styrkleiki
Eyðublöð
stofnaður í LÁG ávísun. (gaSheetModule),
Forsíða
starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun)

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

2019.3

h4. Heildarmagnslyfjaávísanir - Villa löguð þar sem 2020.3,
heildarmagn var vitlaust ef styrkur var kommutala 2020.3.1

2020.3

Búið er að laga villu þar sem heildarmagn ávísunar
var vitlaust reiknað þegar styrkur lyfs var
kommutala.

Hámark á dag á að búa Eyðublöð
h4. Eyðublöð, lyfjaávísanir (EB722, EB723 og
2020.3,
til
(gaSheetModule), EB724), hámark á dag og notkunarleiðbeiningar
2020.3.1
notkunarleiðbeiningar Lyfjakort
(gaMedCard)
Ef skammtareitir eru tómir en gildi slegið í Hámark
á dag reitinn verða til notkunarleiðbeiningar, t.d.:
Eftir þörfum, hámark 2 stk á dag
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Bug

ZSAGA16110

Mælingar skráðar í
samskiptaseðil v.
sykursýki - birtast ekki

Eyðublöð
(gaSheetModule),
Mælingar
(gaMeasurements
), Skriftur
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h4. Mælingar - kóða vantaði fyrir ákveðnar
mælingar

2020.3,
2020.3.1

2020.1

2020.3,
2020.3.1

2020.3

2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.1.1,
2020.2, 2020.2.1

Þetta gerði það að verkum að ákveðnar mælingar
skiluðu sér ekki við afritun af mælingum frá
eyðublöðum.

Þessum kóðum hefur verið bætti við.
Eyðublöð
h4. Starfsmannastika
(gaSheetModule),
Saga.NET
Villa þar sem tölur í starfsmannastiku uppfærðust
ekki eftir að Sögu hafði verið læst hefur verið
lagfærð.
Eyðublöð
h4. Eyðublað - Ónæmisaðgerðir (nr. 194)
(gaSheetModule),
Textasýn
Nú sést ný textasýn í stað hinnar gömlu þegar
(gaTextViewRTF), eyðublaðið er skoðað í eyðublaðaeiningu.
Textasýn (WPF)

Bug

ZSAGA15574

Talning á starfsmanna
borða uppfærist ekki

Bug

ZSAGA15139

Eyðublöð - Gamla
textasýnin appears
instead of the Ný
textasýn.

Bug

ZSAGA15744

Ný textasýn - Bæta
lyfjatengdar
upplýsingar.

Eyðublöð
h4. Ný textasýn - framsetning lyfseðla
(gaSheetModule),
Textasýn (WPF)
Framsetning lyfseðla og lyfjaávísana hefur verið
samræmd í Nýrri textasýn. Upplýsingar um lyf
birtast í „Nánar“ kafla en almennar upplýsingar í
„Ítarlegt“ kafla. Eyðublöðin sem um ræðir eru:
Lyfseðill #187, (lv) Lyfseðill #292, Lyfseðill fyrir
undanþágulyf #443, Lyfjaávísun #722, Lyfjaávísun
fyrir undanþágulyf #723 og (lv) Lyfjaávísun #724.

2020.3,
2020.3.1

2020.2, 2020.2.1,
2020.3, 2020.3.1

Bug

ZSAGA15602

Villur í sl_error_log
þegar notandi skoðar
ABPM blóðþrýsting í
Forsíðu sjúklings

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover)

2020.3,
2020.3.1

2019.2, 2019.3,
2020.1, 2020.2

Forsíða sjúklings - ABPM mælingar
,,Villa löguð í ABPM mælingum. Nú er hægt að
skoða mælingar og gröf"
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ZSAGA15102

Forsíða sjúklings - Sjá
allt does not show all.

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover)
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h4. Forsíða sjúklings

2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.1.1,
2020.2, 2020.2.1

2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.1.1

Hjartalínurit birtist nú þegar valið er að „Sjá allt“.
Bug

ZSAGA14616

Forsíða starfsmanns - Forsíða sjúklings
unecessary many clicks (gaPatientCover)
to to reach more access
to patient data.

h4. Skilaboð - Textasýn

h4. Forsíða sjúklings - Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun - 2020.3,
R-merking í boði
2020.3.1,
2020.2.3
Nú er hægt að velja að R-merkja lyf eða hætta við Rmerkingu þegar lyf er endurnýjað í forsíðu sjúklings.
R-merking helst inni miðað við upphaflega ávísun ef
endurnýjað er í gegnum Lyfjakort.

Skilaboðagluggi uppfærist nú eftir að sótt er um
aðgang að sjúkraskrá.

Bug

ZSAGA15669

R-merking tapast við
lyfjaendurnýjun WPF

Forsíða sjúklings
(gaPatientCover),
Forsíða
starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun)

Bug

ZSAGA15694

Lyfjaendurnýjun wpf Laga stýringu með
lyklaborði. Skoða það
að bæta við flýtitexta
fyrir ábendingu

Forsíða sjúklings h4. Forsíða sjúklings - Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun - 2020.3,
(gaPatientCover), Villulagfæringar
2020.3.1,
Lyfjakort (WPF)
2020.2.3
Nú stendur „Notað við“ í stað „Ábendingar“ í
glugganum.
Þá er í boði að velja flýtitexta líkt og á eyðublaði í
svæðið fyrir „Notað við“.
Þegar flakkað er um bláa svæðið í glugga með
lyklaborði er nú hægt að fara milli lína þess með
upp og niður örvum (séu þær framarlega í línu).
Ef ýtt er á tab í enda línu er hoppað út úr bláa
svæðinu.
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Bug

ZSAGA15081

Forsíða sjúklings - Not Forsíða sjúklings
listing dynamic forms in (gaPatientCover),
electronic forms.
Rafræn eyðublöð
(gaWPFElectronicS
heets)
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h4. Forsíða sjúklings - Vottorð
2020.3,
Eftirfarandi eyðublöð birtast nú undir kaflanum
2020.3.1
„Vottorð“ í Forsíðu sjúklings:
Tilkynning um aukaverkun vegna lyfs #405
TR-V grunnvottorð læknis vegna nýrnabilunar #413,
TR-V þakskírteini SÍ vegna lyfjakostnaðar #532, Váverkavottorð vátryggingafélaga innan SFF #412, TRV læknisvottorð um skerta líkamsfærni #422,
TR-V læknisvottorð v/ námsárangurs/ástundunar
náms #416, TR-V umsókn um örorkubætur #390, TRV læknisvottorð vegna örorkumats #392, TR-V
grunnvottorð læknis vegna krabbameins #400,
Almennt vottorð #31, TR-V áverkavottorð #23, TR-V
grunnvottorð til umsóknar um hjálpartæki #534, Vlæknisvottorð vegna ferðatrygginga (SFF) #537, TR
Endurhæfingarvottorð #5000, TR
Hreyfihömlunarvottorð #5001, TR
Umönnunarvottorð #5002, TR-V lyfjaskírteini #51,
Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar #53, TR-V
læknisvottorð um hreyfihömlun #171, Skýrsla
læknis um meintan atvinnusjúkdóm #225, Vvottorðavottorð #313, TR-V læknisvottorð vegna
umsóknar um stæðiskort #421, Grunnvottorð fyrir
MND (LSH) #5111
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ZSAGA14712

Feature ZSAGARequest 15553

Bug

Bug

ZSAGA15542

ZSAGA15445
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Upplýsingar skráðar í
Forsíða sjúklings
Forsíðu sjúklings í
(gaPatientCover),
kaflana Félagssaga Textasýn (WPF)
Heilsufarssaga Fjölskyldusaga - birtast
ekki í Textasýn.

h4. Ný textasýn - Breytingar á sjúklingasögu birtast 2020.3,
2020.3.1
Þegar sjúklingasögu er breytt birtist það í nýrri
textasýn. Þetta eru svæðin _Félagssaga,_
_Fjölskyldusaga_ og _Heilsufarssaga_ í einingunni
„Forsíða sjúklings“

Bæta við virkni í
Forsíða sjúklings
lyfjaendurnýjun - þegar (Lyfseðlaskrá),
ný greining er sótt
Forsíða
starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun),
Lyfjakort (WPF),
Yfirlit stofnunar

h4. Forsíða starfsmanns - Lyfjaendurnýjun Kóðaleit - Bætt virkni

Villa: Ekki hægt að
Forsíða sjúklings
tvísmella á lyf í lyfjaleit í (Lyfseðlaskrá),
lyfjaendurnýjun
Forsíða
starfsmanns
(Lyfjaendurnýjun),
Lyfjakort (WPF),
Yfirlit stofnunar

h4. Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun - Auðveldara að
skipta um lyf

Forsíða starfsmanns - Forsíða
Mismunandi uppröðun starfsmanns
á hnöppum milli
stikanna.

2020.1

2020.3,
2020.3.1

Þegar farið er í kóðaleitargluggann í
lyfjaendurnýjun hefur eftirfarandi verið bætt við.
Byrji notandi að skrifa með lyklaborði er farið
sjálfkrafa í kóðaleitarflipa og byrjað að leita að því
sem er skrifað.
Í töflu með lista af kóðum er nú hægt að ýta á bæði
enter eða space til að velja kóða sem bæta á við.

Nú er hægt að tvísmella á valið lyf í lyfjaleit í nýja
lyfjakortinu, ýta á enter eða space til að skipta um
lyf þegar notandi er í þeim glugga í stað þess að
þurfa að smella á hnapp til staðfestingar neðst í
glugganum.
h4. Starfsmannastika - Uppröðun tákna
Uppröðun tákna í starfsmannastiku hefur verið
breytt til samræmis við uppröðun í Forsíðu
starfsmanns.
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Bug

ZSAGA14756

Forsíða starfsmanns Rafræn skeyti birtast
ekki öll þar.

Forsíða
starfsmanns
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h4. Forsíða starfsmanns - Rafræn skeyti

2020.3,
2020.3.1

Villa þar sem rafræn eyðublöð sem send voru innan
sömu stofnunar birtust ekki í rafrænum skeytum
hefur verið lagfærð.
Clone of: Vandræði og Forsíða
h4. Nýjar viðvaranir vegna ávana- og fíknilyfja koma 2020.2,
óánægja v/
starfsmanns
einungis fyrir heildarmagnslyfjaávísanir
2020.3,
breytingarinnar í
(Lyfjaendurnýjun)
2021.1,
lyfseðlum!
Þegar stilligildi 20 er ekki stillt á
2021.1.1,
heildarmagnslyfjaávísanir koma ekki lengur upp
2020.2.6,
viðvaranir um að töluleg gildi fyrir
2020.3.2
notkunarleiðbeiningar eða dagar á milli vanti þegar
ávana- og fíknilyfjum er ávísað

2019.3, 2020.1,
2020.1.1,
2019.3.12

Bug

ZSAGA16247

Bug

ZSAGA15888

Kibana villur sem
tengjast
lyfjaendurnýjun í
2020.2.4

Forsíða
h4. Yfirlit stofnunar - Vera endurnýjunarbeiðni starfsmanns
Villa löguð
(Lyfjaendurnýjun)
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

ZSAGA15794

Lyfjaendurnýjun Forsíða
h4. Forsíða sjúklings - Lyfjaendurnýjun - Villa löguð
útreikningur á endingu starfsmanns
þar sem endingartími var ekki reiknaður
uppfærist ekki
(Lyfjaendurnýjun)
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
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Feature ZSAGARequest 15696

Feature ZSAGARequest 11771
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Sem hjúkfr/ritari þá get Forsíða
h4. Forsíða sjúklings/Lyfjakort WPF - Beiðni um
2020.3,
ég merkt endurnýjun "Í starfsmanns
lyfjaendurnýjun - Skömmtun
2020.3.1,
skömmtun" í lyfjakorti (Lyfjaendurnýjun)
2020.2.3
WPF
Nú geta þeir sem stofna beiðnir um lyfjaendurnýjun
breytt því hvort að lyfið sé í skömmtun eða ekki.
Þetta er gert með því að haka/afhaka í reitinn
„Skömmtun“ í „Beiðni um lyfjaendurnýjun“
glugganum.
Vera - lyfjaendurnýjun - Forsíða
h4. Forsíða starfsmanns - Lyfjaendurnýjunarbeiðnir - 2020.3,
Síðast ávísað
starfsmanns
Upplýsingar lyfjabreytingarblaðs birtast í svæði fyrir 2020.3.1
(Lyfjaendurnýjun) síðustu ávísanir.
Búið er að laga svæði um síðustu ávísanir í
lyfjaendurnýjunarbeiðnum. Nú birtast ekki
upplýsingar af lyfjabreytingarblöðum þar. Hvorki í
svæðinu né í sviftexta.

Bug

ZSAGA15482

Bug

ZSAGA15827

Bug

ZSAGA15823

Clone of: Senda
hnappur birtist ekki svara fyrirspurnum í
VERU

Forsíða
starfsmanns
(Vera)

Útlit á sumum
Gagnasýn
súluritum hunsa
notendastillingar
Titill hverfur ekki þegar Gagnasýn
skrunstika er færð
niður

h4. Fyrirspurnir úr Heilsuveru - Svar hnappur

2020.3,
2020.3.1

Hnappur til að svara fyrirspurn úr Heilsuveru er nú
alltaf sýnilegur, í stað þess að birtast þegar notandi
hefur slegið inn einhvern texta.
h4. Gagnasýn - Sýklalyf
Útlitsstillingar á gröfum eiga nú við öll gröf.
h4. Gagnasýn - Sýklalyf, hægri skrunstika nær nú
líka yfir titil
Hægri skrunstika var færð að hægri enda gluggans
og nær einnig yfir titilinn.
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ZSAGA15807

Lagfæra röðun á gridi í Gagnasýn
%Heild
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h4. Gagnasýn - Sýklalyf, gröf fyrir hlutfall af heild

2020.3,
2020.3.1

Lagað röðun á ártölum í gröfum fyrir hlutfall af
heild.
Feature ZSAGARequest 15805

Bæta við birtingu á
DDD upplýsingum

Gagnasýn

h4. Gagnasýn - Sýklalyf, bætt við birtingu á
skilgreindum dagskammti

2020.3,
2020.3.1

Gagnasýn bíður nú upp á að skoða ávísun á
sýklalyfjum sem skilgreindan dagskammt í sumum
gröfum. Einnig var bætt við síðu sem sýnir ávísaða
dagskammta að meðaltali í lyfjaflokki í hverjum
samskiptum og á hvern einstakling.
Bug

Bug

ZSAGA15804

ZSAGA15803

Feature ZSAGARequest 15800

Í Summa-Lyfjaávísanir Gagnasýn
virðist vera fyrsta árið
og "Ég" ritið vera
ráðandi yfir hvað er birt

Rangar tölur eru sýndar Gagnasýn
í báðum fjöldasýnunum
(Lyfjaávísanir og Allir
lyfjaflokkar)
Bæta við fyrirsögn á
Gagnasýn
Lyfjaávísanir - tiles view

h4. Gagnasýn - Sýklalyf, summa-Lyfjaávísanir birtir
nú réttan fjölda lyfja og raðast rétt

2020.3,
2020.3.1

Töflur fyrir stöðvar og stofnanir í summaLyfjaávísanir birta nú réttan fjölda lyfja, afmarkast
ekki lengur af eingöngu þeim lyfjum sem læknir
hefur ávísað. Röðunarvalmöguleikar raða nú
gögnum fyrir nýlegasta ár í öllum þremur
gagnaritunum.
h4. Gagnasýn - Sýklalyf, gröf fyrir heildarfjölda
ávísana og samskipta

2020.3,
2020.3.1

Nú er hægt að skoða bæði heildarfjölda og hlutfall
ávísana og samskipta.
h4. Gagnasýn - Sýklalyf, fyrisagnir á gröfum
2020.3,
lagfærðar
2020.3.1
Fyrirsagnir sem voru ekki sýnilegar á sumum
gröfum birtast nú með réttum hætti.
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Feature ZSAGARequest 12686

Bug

Bug

ZSAGA12684

ZSAGA16175

"Fjöldi lyfja" skrunstika Gagnasýn
ætti að taka mið af
fjölda lyfjaflokka sem
valdir eru í
fellivallistanum

h4. Gagnasýn - Sýklalyf, lengd „Fjöldi lyfja“ stiku
fylgir nú fjölda valdra lyfja

Fjöldi á ás ætti að vera Gagnasýn
hlutfall

h4. Gagnasýn - Sýklalyf, ás á gröfum

Villa í vefþjónstu sem
býr til meðferðaseðil
#322

Heilsugátt
(gaHeilsugatt)

Bug

ZSAGA16028

Gögn uppfærast ekki ef Heimahjúkrun
skipt er um teymi og
síðan flipa

Bug

ZSAGA15962

Skipuleggja
Heimahjúkrun
tímabókanir, velja allar
hakið hreinsast ekki

Feature ZSAGARequest 15954
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Heimahjúkrunarumsjón Heimahjúkrun
- Fleiri aðgerðir úr
hægrihnappsvalmyndu
m myndu bæta
notendaupplifuna.

2020.3,
2020.3.1

Stikan „Fjöldi lyfja“ gerði áður ekki ráð fyrir
afmörkuðum fjölda lyfja en gerir það nú.

Texti á miða á ás endurspeglar nú hvort gröf sýna
fjölda eða hlutfall.
h4. MedicalDataService villulagfæring

2020.3,
2020.3.1

2019.1

2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.6

2020.2.5

Villa sem kom upp þegar kallað var á CreateSheet
til að búa til Meðferðarseðill, göngudeild nr. 322 í
MedicalDataService vefþjónustu hefur verið
lagfærð.
Heimahjúkrunarumsjón - Valið starfsfólks í dagskrá 2020.3,
teymis
2021.1,
2021.1.1,
Nú þarf ekki lengur að velja annað teymi og síðan 2020.3.2
aftur valið teymi til að gögn birtist í dagskrá
starfsfólks eftir að skipt var um teymi í öðrum flipa.
h4. Heimahjúkrunarumsjón - Yfirlit tímabókana Skipuleggja tímabókanir

2020.3,
2020.3.1

„Velja allir“ hakið virkar núna rétt á móti listanum
„Óbókaðar stundaskrárfærslur“.
h4. Heimahjúkrunarumsjón - Allir flipar
2020.3,
2020.3.1
Hægt að hægrismella á nafn/línu í töflum og fá upp
valmöguleikann „Breyta“.
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Feature ZSAGARequest 15776

Heimahjúkrunarumsjón Heimahjúkrun
, nafnaleit í stundaskrá
teyma
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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.

2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.4

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.

Feature ZSAGARequest 15763

Bæta við haki í dagskrá Heimahjúkrun
starfsfólks til að sýna
eingöngu tímabókanir
valins teymis

h4. Heimahjúkrunarumsjón, dagskrá starfsfólks,
sýna eingöngu teymisbókanir

2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
Nú er hægt að haka við „Eingöngu teymisbókanir“ í 2020.2.3
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.
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Við nafn skjólstæðings Heimahjúkrun
sést hans teymi
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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.

Bug

ZSAGA15683

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.
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Heimahjúkrun - bókun Heimahjúkrun
á frídögum sem koma
upp á vikudögum
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h4. Heimahjúkrunarumsjón, tímabókun bókuð á
annan dag í stundaskrá
h5. Skipuleggja tímabókanir
Í skipuleggja tímabókanir er nú hægt að velja að
bóka á annan vitjunardag en stundaskrárfærslan er
fyrir.
ATH. Það þarf að bóka fyrst færsluna fyrir daginn
sem er ekki sami dagur, þegar búið er að bóka á
sama dag er ekki lengur hægt að velja færsluna í
viðmótinu.
h5. Útprentun dagskrár starfsfólks
Ef dagskrá starfsfólks er prentuð út úr dagskrá
starfsfólks í heimahjúkrunarumsjón eða úr dagskrá
í forsíðu starfsmanns þá eru verkþættir fyrir
vikudag tengdrar stundaskrárfærslu prentaðir út, ef
sá dagur er ekki sá sami og vitjunardagur.
Efst í verkþáttalistanum er nafn vikudagsins
prentað ef hann er annar dagur en vitjunardagur.
Sama á við um til minnis atriði.
h5. Yfirlit tímabókana
Í báðum flipum í yfirliti tímabókana er birtur gulur
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Bæta við mælingum í Heimahjúkrun
heimahjúkrun: Súrefni í
lítrum og hiti
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h4. Heimahjúkrun - Meðferð - Skrá vitjun - Hægt að 2020.3,
skrá súrefnisgjöf og hitamælngu
2020.3.1
Nú er hægt að skrá súrefnisgjöf og hitamælingu
þegar vitjun eða símavitjun er skráð í
meðferðareiningu.
Líkt og með aðrar mælingar birtast síðustu skráðu
gildi fyrir þessar mælingar í skráningarglugga og
hægt er að sjá þau (hafi þau verið skráð) þegar
síðustu samskipti eru skoðuð.

Feature ZSAGARequest 15617

Heimahjúkrunarumsjón Heimahjúkrun
, nafnaleit í dagskrá
starfsfólks

h4. Heimahjúkrunarumsjón, Dagskrá starfsfólks, leit 2020.2,
eftir einstaklingi
2020.3,
2020.3.1,
Nú er hægt að leita eftir nafni einstaklinga í
2020.2.4
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.
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Feature ZSAGARequest 15522

Bug

Bug

ZSAGA15287

ZSAGA15278

Nafnaleit í
Heimahjúkrun
heimahjúkrunarviðmóti

Heimahjúkrun - Áður
Heimahjúkrun
skráðum
starfsmönnum vitjunar
er hent út þegar valið
er að Breyta.
Nýrri mælingar í
Mælingar - breyta
gögnum í eldri
heimahjúkrunarvitjun

Heimahjúkrun
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h4. Heimahjúkrun, skjólstæðingar, leit
Nú er eingöngu leitað fremst í nafna- og
kennitöludálkunum í skjólstæðingalistanum þegar
notandi slær inn leitarstreng.
h4. Meðferð, heimahjúkrun, breyta vitjun

2020.2,
2020.3,
2020.3.1,
2020.2.3
2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.2,
2020.2.1, 2020.1.5

2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.2,
2020.2.1, 2020.1.5

Nú er starfsfólk vitjunar ekki fjarlægt af listanum í
skrá vitjun glugganum ef valið er að breyta vitjun
sem var vistuð án tengingar við tímabókun.
h4. Meðferð - Breyta vitjun - Villa löguð með BMI
stuðul
Búið er að laga villu þar sem birtur BMI stuðull var
ekki reiknaður m.v. gildi þyngdar sem birtist í
glugga til að breyta vitjun.
Nú er BMI stuðull reiknaður m.v. gildið sem verið er
að skrá í reitinn fyrir þyngd. Sé ekkert gildi þar er
nýjasta þyngdarmæling notuð.
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Bug

ZSAGA15270

Starfsmaður dettur úr Heimahjúkrun
reit Starfsmenn vitjunar
þegar valið er að breyta
Símavitjun/vitjun og
afhakað er úr reit Ekki
tengja vitjun við
tímabókun (á við
skráningarglugga
einnig)
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h4. Meðferð, heimahjúkrun, skrá vitjun
Ef notandi vistar vitjun og tengir hana við eina eða
fleiri tímabókanir og velur síðan að breyta henni
aftur þá eru nú upprunalegar tímabókanir valdar í
fellilistanum ef notandinn hefur hakað við „Ekki
tengja vitjun við tímabókun“ og tekið hakið síðan af
aftur.
Nú ætti faghópur starfsmanns alltaf að vera birt í
viðmótinu, en ekki starfsheiti.
Nú er ekki hægt að bæta sama starfsmanni við
oftar en einu sinni með því að nota
starfsmannaleitina.
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Feature ZSAGARequest 10878

Sýna að sjúklingur sé í
leyfi eða útskrifaður

Bug

Skrá vitjun glugginn
Heimahjúkrun,
ætti að setja
Meðferðarskránin
innskráðan notanda ef g (gaTreatment)
einstaklingur á engar
vitjanir

ZSAGA15253

Heimahjúkrun
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h4. Heimahjúkrun, einstaklingur í leyfi
2020.3,
Nú er sýnt á eftirfarandi stöðum í Meðferð, Dagbók
2020.3.1
starfsmanns og Heimahjúkrunarumsjón ef einstaklingur
hefur verið skráður í leyfi í Legueiningunni.
Í Dagskrá í Forsíðu starfsmanns og Dagskrá starfsfólks í
Heimahjúkrunarumsjón er sýnt að einstaklingur sé í leyfi
ef færslunar sem er verið að birta eru innan leyfisins. Á
öðrum stöðum er alltaf sýnt ef einstaklingur er í leyfi.
h5. Forsíða starfsmanns
* Dagskrá
*Ath.* Ef dagskráin er stillt á mánaðarsýn þarf að fara
yfir tímabókunina með músinni til að sjá hvort
einstaklingurinn er í leyfi.
h5. Heimahjúkrunarumsjón
* Dagskrá starfsfólks,* Skjólstæðingar,* Skjólstæðingar,
uppfæra skjólstæðing,* Stundaskrár teyma,* Yfirlit
tímabókana, Teymi
* Yfirlit tímabókana, Skjólstæðingar
h5. Meðferð
* Heimahjúkrun, yfirlit, áætlun dagsins
Ef ekki er pláss til að birta texta með upplýsingum um
það hversu lengi einstaklingur er í leyfi er eftirfarandi
mynd birt og ef farið er yfir hana með músinni er hægt
að sjá hvenær einstaklingur kemur úr leyfinu.
Textinn er sýndur í viðmótinu þangað til einstaklingur er
merktur kominn úr leyfi í legum. Dagsetningin sem er
sýnd getur því verið liðin.

h4. Meðferð, heimahjúkrun, skrá vitjun
Nú er innskráður starfsmaður settur sem
starfsmaður vitjunar í skrá vitjun glugganum ef
einstaklingur á engar tímabókanir í heimahjúkrun.
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Feature ZSAGARequest 15931

Reschedule to a
another employee

HomeCare_Smasa h4. Færa bókun
ga, SA REST API
Mögulegt er að færa bókun á annan notanda.

Feature ZSAGARequest 15550

Return minimal
information about
patient calendar

HomeCare_Smasa h4. Dagatal skjólstæðings - Heimahjúkrunar app
2020.3,
ga, SA REST API
2020.3.1
Notandi getur séð dagatal sjúklings og upplýsingar
um hvenær sjúklingur á tímabókun.

Feature ZSAGARequest 15489

Receive Memo from
home care app and
register "Til minnis"

2020.3,
2020.3.1

Feature ZSAGARequest 15869

Clone of: Sjúklingar
með sama nafni komi
feitletraði á Legulistanum í Legur.

HomeCare_Smasa h4. SA REST API - Heimahjúkrun minnismiðar
ga, SA REST API
Notandi getur skráð minnisatriði í heimahjúkrunar
appinu sem birtast í „Til minnis“ í meðferðareiningu
í Sögu.
Legur
h4. Legur
(gaADTAdmissions
)
Nú birtast einstaklingar sem eru alnafnar
feitletraðir í listanum.

Feature ZSAGARequest 15561

LogG - Birta yfirlit yfir
tiltekt og
gjafaskráningu

2020.3,
2020.3.1

Bug

Bendill í Omnibox í
Leita af skjólstæðingi í
Meðveru

Meðferðarskránin h4. Lyfjafyrirmæli og gjafaskráning
gLyfjagjafaskráning Bætt var við nýrri virkni þar sem hægt er að skoða
lyfjasögu einstaklings og prenta úr eða vista sem
viðhengi.
Meðvera
h4. Bendill í leitarglugga í Meðveru

ZSAGA16196

Þegar notandi opnar glugga til að bæta
skjólstæðingi við í Meðveruhóp, má sjá að bendill
er til staðar í leitarsvæðinu og því getur notandi
strax byrjað að leita í stað þess að þurfa fyrst að
smella á leitarsvæðið með músarhnappi.
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Feature ZSAGARequest 16057

Add "Sent" information Meðvera
in Toolbox
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h4. Aðgerðarbox - Dagsetningu bætt við fyrir aftan 2020.3,
heiti á sendum spurningalista/sendu fræðsluefni
2020.3.1
Í aðgerðarboxi í Meðveru er búið að bæta við
dagsetningu fyrir aftan spurningalista sem er
sendur og fyrir aftan fræðsluefni sem er
prentað/sent. Þetta var gert til að gera notendum
betur ljóst að fræðsluefnið/spurningalistinn er þá
þegar sendur, en ekki þegar notandi smellir á
Staðfesta í Aðgerðarboxi. Það er því ekki hægt að
hætta við að senda spurningalista/fræðsluefni á
þessum tímapunkti inn í Aðgerðarboxinu, heldur
þarf það að eiga sér stað þegar notandi er að velja
fræðsluefnið/spurningalista sem á að senda.

Feature ZSAGARequest 16047

Add "Ábyrgur
Meðvera
hjúkrunarfræðingur" as
a Column in patient
grid

h4. Ábyrgur hjúkrunarfræðingur og ábyrgur
sérfræðingur í MeðVeru
Búið er að bæta við ábyrgun sérfræðingi ásamt
ábyrgum hjúkrunarfræðingi í skjólstæðingalistann í
MeðVeru. Ef skjólstæðingur á ferlilotu sem
inniheldur komu og ef samskiptin sem tilheyra
MeðVeru eru flutt eða dregin upp í þá ferlilotu, þá
sjást þeir heilbrigðisstarfsmenn í MeðVeru sem eru
skráðir ábyrgir á lotunni.
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Feature ZSAGARequest 15902

Add to S_Sheet_Master Meðvera
when educational item
is sent
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h4. „Fræðsluefni“ í stað „Vera - Samskiptaseðill“

2020.3,
2020.3.1

Ef fræðsluefni er sent á skjólstæðing og það er hluti
af nýjustu samskiptum einstaklings þá sést það í
skjólstæðingalistanum og í aðgerðarboxi
einstaklings (undir Síðustu samskipti).
Áður var fræðsluefnið merkt sem „Vera Samskiptaseðill“, þar sem sama samskiptaleið er
notuð til að senda bæði skilaboð í Heilsuveru og
fræðsluefni.

Feature ZSAGARequest 15901

Feature ZSAGARequest 15900

Feature ZSAGARequest 15895

Add Phone call event to Meðvera
timeline

Add appointment to
timeline

Log when
questionnaire is sent
due to processing of a
warning

Meðvera

Meðvera

h4. Símtöl sem gerð eru í aðgerðarglugga í Meðveru 2020.3,
sjást einnig á tímalínu
2020.3.1
Nú sjást símtöl sem gerð eru í aðgerðarglugga á
tímalínu skjólstæðings.
h4. Tímabókanir á tímalínu í Meðveru
Nú sjást tímabókanir sem gerðar eru í
afgreiðslueiningu á tímalínu skjólstæðings í
Meðveru, óháð hópi.
h4. Skráð í gagnagrunn þegar spurningalisti er
sendur vegna afgreiðslu á flöggun
Búið er að útfæra virkni þar sem skráð er í
gagnagrunn þegar spurningalisti er sendur úr
aðgerðarglugga vegna afgreiðslu á flöggun.
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Feature ZSAGARequest 15853

Toolbox add
functionality - last
communication

Meðvera

Add information to
Meðvera
group overview screen
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h4. Síðustu samskipti í aðgerðarglugga

2020.3,
2020.3.1

Nú má sjá síðustu þrjú samskipti við skjólstæðing í
aðgerðarglugga. Eftirfarandi atriði sjást:
* Símtal sem skráð hefur verið í einingunni
(eyðublað nr. 437)
* Spurningalisti sem sendur hefur verið (eyðublað
nr. 5107)
* Fræðsluefni sem sent hefur verið (VERA samskiptaseðill nr. 533)
* Skilaboð sem send hafa verið úr Meðverueiningunni (VERA - samskiptaseðill nr. 533)
h4. Upplýsingar um síðustu samskipti
Búið er að bæta við upplýsingum um síðustu
samskipti í yfirlit yfir skjólstæðinga í Meðveru.
Eftirfarandi týpur af samskiptum eru í boði:
* Símtal, eyðublað nr. 437
* Spurningalisti, eyðublað nr. 5107
* Vera - samskiptaseðill, eyðublað nr. 533
Fræðsluefni og skilaboð í Heilsuveru eru send á
sama máta og enda bæði á eyðublaði nr. 533.
Upplýsingar um innihald eyðublaðsins má sjá ef
farið er með músina yfir reitinn. Til að mynda sést
innihald símtals ásamt því hvaða starfsmaður er
skráður fyrir eyðublaðinu ef mús er yfir reitnum.
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Feature ZSAGARequest 15709

Feature ZSAGARequest 15707

Feature ZSAGARequest 15691

Log when educational Meðvera
and questionnaires due
to processing warning

Tooltip displays name
and date for handled
warnings

Add STAR to a
questionnaire value
that´s >=3

Meðvera

Meðvera
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h4. Skráð í grunn þegar fræðsluefni er sent út af
flöggun

2020.3,
2020.3.1

Búið er að bæta við dálkum í
töflur (CT_VERA_SENT_EDUCATIONAL_ITEM og
CT_VERA_SENT_EDUC_ITEM_HISTORY) sem halda
utan um hvort fræðsluefni hafi verið sent út af
flöggun.
h4. Sviftexti birtir þann starfsmann sem afgreiddi
eða afturkallaði flöggun

2020.3,
2020.3.1

Búið er að bæta við upplýsingum neðst í sviftexta
yfir táknum í sjúklingavali í Meðveru.
Upplýsingarnar segja til um hvaða starfsmaður
afgreiddi eða afturkallaði flöggun ásamt
tímasetningu. Þetta er því bara að finna í þessum
tilfellum en ekki ef ekkert hefur verið átt við
flöggunina.
h4. Stjörnumerkt atriði sem eru utan
viðmiðunarmarka í Meðveru

2020.3,
2020.3.1

Nú birtist stjarna '*' fyrir aftan stök svör við
spurningalistunum „ESAS“ og „DT-mat á vanlíðan“
ef þau eru 3 eða hærri. Þetta á sér stað í
niðurstöðuyfirliti skjólstæðings þegar hann er
valinn kerfissjúklingur.
Þetta á ekki við um sviftexta yfir flöggunum í
Skjólstæðingaflipa, þar sem öll svör sem birtast þar
eru hvort eð er 3 eða hærri.
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Process warning questionnaire select
and send

Meðvera
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h4. Aðgerðabox í sjúklingavali í Meðveru
Í hamborgarahnappi lengst til hægri fyrir hvern
skjólstæðing í lista er nú að finna nýjan
valmöguleika sem heitir „Aðgerðir“. Ef smellt er á
þann hnapp opnast gluggi með ýmsum aðgerðum
sem hægt er að framkvæma.
Í þessum fasa er boðið upp á að skrá símtal, senda
spurningalista og senda fræðsluefni. Einnig er hægt
að afgreiða flagganir inni í þessum glugga. Ef þær
eru til staðar þá birtast þær efst í glugganum ásamt
dagsetningu og nánari útlistun á þeim gildum sem
eru utan marka (á bara við um DT-Mat á vanlíðan
og ESAS).
Ef notandi vill afgreiða flöggun þá þarf hann að
haka við hakreitinn „Afgreiða“ sem er að finna efst í
glugganum og smella á Staðfesta-hnapp.
Aðgerðirnar sem í boði eru er því hægt að gera
annars vegar þegar flöggun er afgreidd (þá er skráð
í grunni að t.d. spurningalisti var sendur út af
flögguninni) og hins vegar algjörlega óháð flöggun
ef notandi vill í fljótu bragði senda aukalega
fræðsluefni svo dæmi sé tekið.
Ath. Varðandi símtölin sem skráð eru í glugganum:
Eyðublaðið Símtal/tölvupóstur nr. 437 verður til
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Feature ZSAGARequest 15688

Process warning Meðvera
educational item select
and send
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h4. Aðgerðabox í sjúklingavali í Meðveru
Í hamborgarahnappi lengst til hægri fyrir hvern
skjólstæðing í lista er nú að finna nýjan
valmöguleika sem heitir „Aðgerðir“. Ef smellt er á
þann hnapp opnast gluggi með ýmsum aðgerðum
sem hægt er að framkvæma.
Í þessum fasa er boðið upp á að skrá símtal, senda
spurningalista og senda fræðsluefni. Einnig er hægt
að afgreiða flagganir inn í þessum glugga. Ef þær
eru til staðar þá birtast þær efst í glugganum og
ásamt dagsetningu og nánari útlistun á þeim
gildum sem eru utan marka (á bara við um DT-Mat
á vanlíðan og ESAS).
Ef notandi vill afgreiða flöggun þá þarf hann að
haka við hakreitinn „Afgreiða“ sem er að finna efst í
glugganum og smella á Staðfesta-hnapp.
Aðgerðirnar sem í boði eru er því hægt að gera
annars vegar þegar flöggun er afgreidd og þá
verður skráð í grunni að t.d. spurningalisti var
sendur út af flögguninni og hins vegar algjörlega
óháð flöggun ef notandi vill í fljótu bragði senda
aukalega fræðsluefni svo dæmi sé tekið.
Ath. Varðandi símtölin sem skráð eru í glugganum:
Eyðublaðið Símtal/tölvupóstur nr. 437 verður til
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Feature ZSAGARequest 15670

Meðvera - Print
educational items

Meðvera
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h4. Prentun fræðsluefnis

2020.3,
2020.3.1

Nú er hægt að prenta fræðsluefni, annars vegar
þegar verið er að velja fræðsluefni úr glugga og hins
vegar með því að hægrismella á fræðsluefni sem
hefur nú þegar verið sent.
Það fræðsluefni sem er prentað birtist í lista yfir
sent fræðsluefni með prentmerki fyrir framan, þar
sem hægt er að svífa yfir með mús og sjá hvaða
notandi prentaði og dagsetningu prentunar.
Hægt er að ógilda prentun með því að hægrismella
á atriði í sendu fræðsluefni og hverfur það þá úr
listanum. Þetta á til að mynda við ef hætt hefur
verið við að prenta eða ef prentari bilar.

Feature ZSAGARequest 15635

Meðvera: Add icon for Meðvera
questionnaire warning

h4. Meðvera - mynd bætt inn fyrir viðvaranir milli 3 2020.3,
og 6
2020.3.1
# Gulu viðvörunar-iconi var bætt við fyrir þær
flagganir sem eru milli 3 og 6 (báðar tölur
meðtaldar). Rautt viðvörunar-icon er þá fyrir þær
flagganir sem eru >=7.
# Ef afgreidd flöggun er til staðar hjá sjúklingi og
þar með grænt hak, þá ætti það hak að hverfa ef
kemur inn svar sem er í lagi, þ.e. án viðvarana. Eins
og þetta var áður þá hefði græna hakið hangið inni
þrátt fyrir að svar kæmi inn sem væri í lagi og það
yrði til staðar þar til loksins kæmi svar sem væri
utan marka.
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Process warning phone call

Meðvera

Generated with the Better Excel Plugin for JIRAMon Oct 12 09:17:50 GMT 2020

h4. Aðgerðargluggi í Meðveru

2020.3,
2020.3.1

Nú er búið að bæta við aðgerðarglugga í Meðveru,
þar sem hægt er að skrá símtal og afgreiða
flöggun/flagganir ef þær eru til staðar. Ef símtal er
skráð, þá verður til eyðublað nr. 437 (Símtal /
tölvupóstur) undir samskiptum sem eru notuð fyrir
Meðveru hjá skjólstæðingi.
Hægt er að nálgast aðgerðargluggann með því að
smella á hamborgara-takka í sjúklingavalinu og
smella á „Aðgerðir“ hnapp. Það er búið að fjarlægja
hnappinn „Afgreiða“ sem var í hamborgara-takka.
Hins vegar er hnappurinn „Afturkalla afgreiðslu“
enn til staðar ef flöggun er afgreidd í
aðgerðarglugganum. Hægt er að opna
aðgerðarglugga án þess að afgreiða flöggunina, en
hún hverfur ekki úr glugganum fyrr en notandi
hefur afgreitt hana.

Feature ZSAGARequest 15528

Multi select patient in a Meðvera
group

h4. Fjarlægja skjólstæðing/a úr hópi í Hópum undir 2020.3,
Yfirliti stofnunar
2020.3.1
Nú er hægt að fjarlægja einn eða fleiri
skjólstæðinga úr hópi. Viðvörunargluggi spyr
notanda hvort hann sé viss um að hann vilji
fjarlægja skjólstæðing/a úr hópi.
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Feature ZSAGARequest 13904

Feature ZSAGARequest 15982

Meðvera: Send
message to the group
or to specific patients

Mæðraskrá, fæðing,
skoðun, reikna Biskup
skor

Meðvera

Mæðraskrá

Bæta inn nýrri ástæðu í Mæðraskrá
Syntocin skráninguna
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h4. Hægt að senda skilaboð á alla eða einhverja
skjólstæðinga í hópi

2020.3,
2020.3.1

Nú er hægt að velja alla skjólstæðinga í hópi eða
velja mengi úr skjólstæðingahópi sem fá sömu
skilaboðin úr MeðVeru. Notandi skráir titil og
skilaboð sem birtast í HeilsuVeru skjólstæðings og
eru skilaboðin þess efnis að ekki er hægt að svara
þeim.
h4. Bætt við nýju skráningarsvæði í skoðun í
2020.3,
fæðingu „Staða legháls“. Biskup skor er svo reiknað 2020.3.1
útfrá eftirfarandi svæðum og birt.
Útvíkkun
Lengd legháls
Áferð legháls
Staða legháls
Staða í grind
h4. Mæðraskrá - Fæðing - Bætt var við nýrri ástæðu 2020.3,
í Syntocinon skráningu.
2020.3.1
Bætt var við nýrri ástæðu ,,Hríðaörvun í
gangsetningu" þegar valið er nýtt Syntocinon dreypi
í fæðingu. Það er ekki greining á bakvið það.

Feature ZSAGARequest 15978

Setja inn sjálfvirkt tíma Mæðraskrá
og dagsetningu þegar
Já er valið í K-vítamín

h4. Mæðraskrá - Sjálfvirk tímasetning komin þegar 2020.3,
ýtt er á ,,Já" í K-vítamín
2020.3.1
Nú kemur sjálfvirk tímasetning á klukkan hvað Kvítamín var gefið þegar ýtt er á ,,Já".
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Breyta kröfunni á að
gefa upp ástæðu
blæðingar ef
keisarskurður

Mæðraskrá
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h4. Mæðravernd - Ef fæðingarleið er keisaraskurður 2020.3,
þarf ekki að gefa ástæðu blæðingar sé hann undir 2020.3.1
1000 ml
Ef kona fæðir barn í keisaraskurði þá er ekki krafa á
að setja ástæðu blæðingar undir 1000 ml.

Bug

ZSAGA15818

Feature ZSAGARequest 15802

Gravida og para á
núverandi meðgöngu
eru ekki eins og
meðgöngusögu

Mæðraskrá

Bæta við frjálsri
Mæðraskrá
skráningu á Greiningum
í fæðingarskráningu

h4. Mæðraskrá - Villur tengdar Gravida/Para
lagaðar

2020.3,
2020.3.1

Villur hafa verið lagaðar sem kom upp í núverandi
meðngöngu tengdar Gravida/Para.
h4. Mæðraskrá - Hægt er að bæta við greiningum
handvirkt í fæðingu

2020.3,
2020.3.1

2019.3.10, 2020.3

Nú er hægt að bæta við frjálsri skráningu á
greiningum og aðgerðum í fæðingarskráningunni.
Bug

ZSAGA15720

Feature ZSAGARequest 15703

Villa: Varðandi feður í
mæðraskrá Upplýsingasöfnun fjölskylda - ekki í
sambúð - vistast ekki

Mæðraskrá

Ekki hafa tímasetningu Mæðraskrá
á fylgju sem skilyrta

h4. Mæðraskrá - Villa löguð að feður vistast ekki í
upplýsingasöfnunarglugga

2020.3,
2020.3.1

Villa þar sem upplýsingar um föður vistuðust ekki
þegar kennitala föður var skráð handvirkt hefur
verið lagfærð.
h4. Mæðraskrá - Ekki þarf að hafa tímasetningu
2020.3,
fylgju skráða þegar vistað er í „Barn fætt“ glugann. 2020.3.1
Ekki þarf lengur að setja inn tímasetningu á fylgju
þegar vistað er í „Barn fætt“ gluggann.
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Skrá sjálfvirkt
greiningar fyrir
framköllun fæðingar

Mæðraskrá
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h4. Mæðraskrá - Sjálfvirkar greiningar fyrir
framköllun fæðingar og Syntocinon

2020.3,
2020.3.1

Greiningar skrást nú sjálfvirkt inn þegar nýju dreypi
af Syntocinon er bætt við í framköllun fæðingar.
Feature ZSAGARequest 15583

Skrá sjálfvirkt
greiningar fyrir
fæðingarleið

Mæðraskrá

h4. Mæðraskrá - Greiningar koma sjálfkrafa inn
þegar valið er fæðingarleið og fósturstaða

2020.3,
2020.3.1

Fjölbura- og einburagreiningar koma nú sjálfkrafa
inn þegar valið er fæðingarleið og fósturstaða í
„Barn fætt“ glugganum.
Bug

ZSAGA16105

Feature ZSAGARequest 15883

Feature ZSAGARequest 15882

Villa: Litir í letri í yfirliti Mælingar
h4. Mælingar - Lífsmörk og stigun (NEWS)
mælinga horfið
(gaMeasurements
)
Litur á NEWS skori hefur verið lagaður og er nú
aftur litað eftir alvarleika.
L&M - Bæta við svæði í Mælingar
h4. Mælingar - Blóðskilun
mælingarkaflann
(gaMeasurements
Blóðskilun
)
Bætt var við nýju gildi, BCM. Gildið er í lítrum með
einum aukastaf og hámarksgildi er 20.
Fíkniefnastix - Nýr
Mælingar
h4. Mælingar - Fíkniefnastix
mælingarkafli
(gaMeasurements
)
Nýrri mælingartegund, Fíkniefnastix, hefur verið
bætt við. Fíkniefnamælingar hafa verið færðar
þangað úr „Þvag- og hægðamælingar“.
Þvag- og hægðamælingar sem berast frá öðrum
stofnunum í Samtengingum birta
fíkniefnamælingar í sér Fíkniefnastix mælingu.

Page 43

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

2020.2

Better Excel (Current fields) (Origo - Service Support System)

Generated with the Better Excel Plugin for JIRAMon Oct 12 09:17:50 GMT 2020

Feature ZSAGARequest 13701

L&M - Mat á
vannæringu - Birta já,
nei eða tómt í töflu í
stað kassa

Mælingar
h4. Mælingar - Mat á áhættu fyrir vannæringu
(gaMeasurements
)
Reitir fyrir „radio“ hnappa birta nú gildi sem „Já“,
„Nei“ eða auður reitur ef ekkert gildi var valið.

Feature ZSAGARequest 15891

Teljari fyrir rafræn
eyðublöð í
starfsmannstiku

Rafræn eyðublöð h4. Starfsmannastika - teljari fyrir rafræn eyðublöð 2020.3,
(.NET virkni)
2020.3.1
Nú er hægt að sjá ólesin rafræn eyðublöð í
starfsmannastiku. Í tilkynningu er birt yfirlit um
tegundir eyðublaða eftir fjölda ólesinna blaða,
ásamt þeim einstaklingum sem þessi blöð eru skráð
á.

Bug

Dagar og mánuðir
víxlast stundum í
dagsetningar í
eyðublöðum

Rafræn eyðublöð h4. Rafræn eyðublöð - dagsetningarvilla löguð
2020.3,
(.NET virkni)
2020.3.1
Það gat komið upp að dagar og mánuðir víxluðust í
dagsetningum á eyðublöðum þegar þau voru send
rafrænt ef dagsetninga- og tímastillingar á sendi- og
móttökustað voru ekki eins.
Þetta hefur verið lagað.

ZSAGA14891

Feature ZSAGARequest 16106

Need to add new
SA REST API
variable
TimetableDayOfWeek
from
GetEmployeesAppoint
ments

h4. Vitjun

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

Ef virkur dagur er frídagur, þá er notast við
verkþætti fyrir laugardag eða sunnudag.
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Add Hydration balance SA REST API
(Vökvajafnvægi)
measurements
category to the ward
app

h4. Mælingar

Fetch list of teams and SA REST API
team members for
organization user is
logged into
Display shortname of SA REST API
employee on pin
screen

h4. Færa vitjun á annan notanda

Verification type in
Medication
Administration

SA REST API

Bæta við mælingum
fyrir Hamur (Legusár)

SA REST API

Hægt er að skrá vökvajafnvægi sjúklings

Mögulegt er að velja notanda í teymi til að færa
vitjun yfir á.
h4. Innskráning með PIN
Skjárinn sýnir nú stutt kenninafn notanda sem er
skráður inn á símann.
h4. Gjafaskráning

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

Sækjum skráningaupplýsingar um ástæður að lyf
hafi ekki verið gefin og hvernig lyf voru sannreynd.

Fetch data for
SA REST API
measurements height,
weight and
circumference
Send Pain
measurements
categories to client

2020.3,
2020.3.1

SA REST API

h4. Mælingar - Mat á áhættu þrýstingssára
Mögulegt er að skrá og sjá mælingar vegna
legusára.
h4. Mælingar - Hæð, þyngd og ummál

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

Hægt er að skoða síðustu þyngdar, hæðar og
ummáls mælingar í appi ásamt því að skrá nýjar.
h4. Mælingar - Verkir
Hægt er að skoða síðustu verkjamælingar í appi
ásamt því að skrá nýjar.
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Send "Mat á
SA REST API
meðvitund" to the app
instead of AVPU.
Refresh patient ward
information list

SA REST API

Return risk factor as list SA REST API
of strings
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h4. Mælingar - Mat á meðvitund
Í stað „AVPU - Mat“ er birt í lýsingu „Mat á
meðvitund“
h4. Listi yfir sjúklinga á deild
Listinn inniheldur skor stigunar (NEWS) og
áhættumat fyrir skjólstæðing.
h4. Dagplan deildar- legudeildar app

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

2020.3,
2020.3.1

Dagplan skilar heiti á áhættu ef skor er sett.

Feature ZSAGARequest 15551

Add data to
GetSchedule

SA REST API

h4. Heimahjúkrunar app - Dagskrá starfsmanns

2020.3,
2020.3.1

Starfsmaður getur séð hverjir eru settir á vitjun,
athugasemdir fyrir skjólstæðing og hvort hann sé
með virka minnismiða.
Feature ZSAGARequest 15534

Change department
without RF ID.

SA REST API

h4. SA REST API - Auðkenning Heimahjúkrun og
legudeildar app

2020.3,
2020.3.1

Mögulegt er að skipta um deild án þess að þurfa að
auðkenna sig aftur með rafrænum skilríkjum.
Bug

ZSAGA15481

Need to check if user
has registered pin
before continue with
login session

SA REST API

h4. Heimahjúkrun og Legudeildar app Innskráning/Nýskráning
Ef notandi hefur ekki búið til pin númer, þá þarf
hann að fara í gegnum nýskráningu að nýju.
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Delegate Mínir to the
back end

SA REST API,
Ward_Smasaga
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h4. Legudeildarapp - Mínir

2020.3,
2020.3.1

Appið sendir lista af skjólstæðingum sem merktir
eru mínir og þeim er skilað úr Sögu.
Ásamt grunn upplýsingum er eftirfarandi birt:
* NEWS gildi
* Staðsetningu skjólstæðings
* Mynd
* Ástand komu
* Ástæða komu
Feature ZSAGARequest 15488

Feature ZSAGARequest 15486

Bug

ZSAGA14627

Receive dayplan data
from app where
editable and write to
Saga database

SA REST API,
Ward_Smasaga

Fetch Nurse daily
schedule (Dagplan
deildar)

SA REST API,
Ward_Smasaga

Fyrirspurn að valda
álagi hjá okkur.

Saga.NET

h4. Legudeildar app - Ritun í dagplan

2020.3,
2020.3.1

Notandi getur sett inn texta í þá dálka sem má
skrifa í.
h4. Legudeildar app - Dagplan deildar

2020.3,
2020.3.1

Notendur geta séð dagplan fyrir sjúkling í appinu.
h4. Kóðaleit - álag á netþjóna minnkað

2020.3,
2020.3.1

Villa þar sem allir kóðar í kóðaleitartöflum voru
sóttir við innskráningu í Sögu hefur verið lagfærð.
Nú eru kóðar eingöngu sóttir eftir þörfum og
geymdir í minni eftir fyrstu uppflettingu.
Bug

ZSAGA14004

Of mörg TMM skeyti
Saga.NET
setja stofnanir á hliðina

h4. TMM Samþætting - villa löguð
Villa sem kom upp þegar uppsöfnuð TMM skeyti
voru send hefur verið löguð.
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Bug

ZSAGA15851

ZSAGA14767

Feature ZSAGARequest 15476

Bug

ZSAGA14740
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Þarf að takmarka stærð Sjúklingastika
viðhengis þegar verið
er að senda skilaboð til
einstaklings

h4. Skilaboð til einstaklings í Heilsuveru

Clone of: Villa í
Skráning símtala Símavakt-aðstoð Læknavaktin
upplýsingar hverfa ef
farið er í aðrar einingar
til að lesa og svo inn
aftur

h4. Símavakt - aðstoð - Skráning, upplýsingar
haldast nú inni ef farið er í aðra einingu

Heilsugæsla
afgreiðsludeildar,
skráning í stillingar

h4. Stillingar - Afgreiðsludeildir

Stillingar
(gaConfigurator)

Villa - Virknitími í Sögu - Stillingar
Sjálfvirk læsing á Sögu (gaConfigurator)

2020.3,
2020.3.1

2020.3

Hámarksstærð viðhengja er nú 16 megabæt.

2020.3,
2020.3.1

Þegar upplýsingar eru skráðar í einingunni
„Símavakt - aðstoð“ þá hverfa þær ekki lengur
þegar flakkað er yfir í aðrar einingar og svo aftur í
Símavakt. Upplýsingar haldast inni þar til skráning á
færslunni er lokið eða þar til hætt er við skráningu.
2020.3,
2020.3.1

Nú er hægt að skrá heilsugæslu afgreiðlsudeildar í
stillingar. Heilsugæsla afgreiðsludeildar stjórnar
komugjaldi fyrir einstaklinga á deildinni. Ef þeir eru
skráðir á heilsugæsluna þá borga þeir lægra
komugjald.
h4. Sjálfvirk læsing Sögu

2020.3,
2020.3.1

2017.1, 2019.1,
2020.1

2020.3,
2020.3.1

2020.1, 2020.2

Villla þar sem notendur læstust frá Sögu þrátt fyrir
að vera að nota lyklaborð hefur verið lagfærð.
Bug

ZSAGA15539

Villa: Ný textasýn - ekki Textasýn (WPF)
hægt að nota Page
Down hnapp oftar en
einu sinni

h4. Ný textasýn
Örva hnappar „Page Down“ og „Page Up“ virka nú
rétt í Nýrri textasýn.

Page 48

Better Excel (Current fields) (Origo - Service Support System)

Bug

ZSAGA14336

Feature ZSAGARequest 15996

Feature ZSAGARequest 15993

Feature ZSAGARequest 15877
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(N) greiningar fyrir
Textasýn (WPF)
ónæmisaðgerðir koma
hægra meginn í nýju
textasýn

h4. Ný textasýn - Ónæmisaðgerðir

Finna bókaðan tíma hjá Tilvísanagátt
einstaklingi þegar
tilvísun er tekin til
meðferðar

h4. Tilvísanagátt - tímabókanir

Breytingar á
tímbókunum fyrir
tilvísun

Tilvísanagátt

h4. Tilvísanagátt - Tímabókanir

Gervikennitölur virki í
tilvísanagátt

Tilvísanagátt

2020.3,
2020.3.1

Birtingu eyðublaðsins í Nýju textasýninni hefur
verið breytt. Greining og ónæmisaðgerð hafa verið
færð úr flokknum „Ítarlegt“ yfir í „Nánar“.
2020.3,
2020.3.1

Þegar valið er að senda á sérfræðing í Tilvísanagátt í
Yfirliti stofnunar eða að samþykkja tilvísun til
meðferðar er nú leitað sjálfkrafa að tímabókunum
einstaklings. Ef tímabókun finnst hjá sérfræðingi
innan stofnunarinnar hefur notandi nú
valmöguleikann að nota þá tímabókun í stað þess
að bóka nýjan tíma.
2020.3,
2020.3.1

Tímabókunargluggum í Tilvísanagátt, bæði í Yfirliti
stofnunar og Forsíðu starfsmanns, hefur verið
breytt allnokkuð. Nú er hægt að velja form
tímabókunar fyrir þann sérfræðing sem tilvísun fer
til og sjá næstu lausu tíma hjá aðfangi læknis. Þá
eru samskipti sjálfkrafa valin í næsta skrefi gluggans
ef búið er að vista sniðmát samskipta fyrir það form
tímabókunar sem valið er.
h4. Tilvísanagátt - Gervikennitölur
Hægt er að prófa gáttina með gervikennitölum.
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Birta textasýn samskipa Tilvísanagátt
í tilvísunargátt
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h4. Forsíða starfsmanns - Tilvísanagátt

2020.3,
2020.3.1

Nú er hægt að skoða textasýn fyrir samskipti á
meðan niðurstaða tilvísunar er skráð. Hægt er að
skoða nýjustu samskipti einstaklings eða þau
samskipti sem tilvísunar eyðublaðið er í.
Feature ZSAGARequest 15816

Senda (OR) læknabréf í Tilvísanagátt
stað almenna
læknabréfsins þegar
tilvísun er lokið

h4. Tilvísanagátt - Sjálfvirk sending læknabréfa

Feature ZSAGARequest 15732

Miðlæg tilvísun greining fylgi tilvísun

h4. Eyðublað - Miðlæg tilvísun

Bug

Vera - senda skilaboð Vera
frá lækni - koma með (Fyrirspurnalag)
betri villuboð ef stærð
viðhengja fer yfir stillta
stærð

h4. Viðhengi - Eyðublað nr. 375

Ekki hægt að bóka
Vera
tíma á heimilislækni ef (Fyrirspurnalag)
skipt er um heilsugæslu

h4. Heilsuvera fyrirspurnalag

Bug

ZSAGA15636

ZSAGA15014

Tilvísanagátt

(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

2020.2,
2020.3,
Nú er hægt að bæta greiningum við eyðublaðið.
2020.3.1,
Greiningar afritast með eyðublaðinu þegar tilvísun 2020.2.3
er tekin til meðferðar.
2020.3,
2020.3.1

2020.2

2020.3,
2020.3.1

2020.1

Villuboðin sem birtast þegar reynt er að birta of
stórt viðhengi í eyðublaðinu eru nú meira lýsandi
en áður.

Villa þar sem upplýsingar um heimilislækni
einstaklings voru ekki uppfærðar nema eftir
endurræsingu Sögu þjóns hefur verið lagfærð.
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Viðhengi sjást ekki í
Vera
Yfirliti Stofnunar - Veru (Samskiptaborð)
samskiptaborðinu
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h4. Skilaboð frá Heilsuveru - Birting viðhengja
Viðhengi birtast nú þegar skilaboð frá Heilsuveru
eru skoðuð í Sögu. Ef viðhengi fylgja skilaboðum þá
birtast þau undir nafni þess sem ritaði skilaboðin.
Hægt er að tvísmella á viðhengi til að opna það, en
til þess þarf meðferðartengsl við einstakling.
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