
   Sögustund  16. október 2020 

Yfirlit stofnunar - Spurningalistar 
Nafn sendanda birt 

Athugasemdir starfsmanns 
Aðgangur eftir hlutverkum 

Sjá ósvaraða 
Tengja við flokk 

Saga 2020.3 

 

Nafn sendanda birt 

Í Yfirliti stofnunar - Spurningalistar (bæði Svör og Ósvarað), hefur bæst við 
dálkur sem sýnir sendanda spurningalista, þ.e. þann heilbrigðisstarfsmann 
sem sendi listann til skjólstæðings. 

 

Athugasemdir starfsmanns 

Í Yfirliti Stofnunar – Spurningalistar, 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. 
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Starfsmaður tvísmellir á línu og þá opnast eftirfarandi gluggi: 

 

Starfsmaður Vistar og þá sést athugasemdir í töflunni: 

 

 

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. 

 

Sjá ósvaraða 

Í Yfirliti Stofnunar - 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. 
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Tengja spurningalista við flokk 

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. 

 

Spurningalistar eru skráðir í flokk í grunninum í töflunni 
DF_QUESTIONNAIRE. Þessi dálkur má vera tómur/NULL (þá sést 
spurningalistinn bara ef valið er „(Allir spurningalistar)“. Ef spurningalisti 
tilheyrir fleiri en einum flokki þá á að skrá pípu-merkið | á milli. 

 

Með kveðju, 

 Origo Heilbrigðislausnir  


