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Að skoða viðhengi í Sögu 
Í eyðublaðaeiningunni er hægt 

að skoða viðhengi. Samskipti 

sem innihalda viðhengi eru 

merkt í samskiptatrénu með 

bréfaklemmu.  

Viðhengið birtist þar eins og 

önnur staðfest eyðublöð.   

 

 

 

Með því að smella á skránna ræsist viðhengið með skeljarforriti.  

 
 

Viðhengi er einnig hægt að skoða í Viðhengis einingunni. 

Í viðhengiseiningunni eru tveir flipar:  

Flipinn Samskipti sýnir lista yfir öll samskipti valins einstaklingsins. Þessi flipi hentar best 

þeim sem eru að setja inn viðhengi eða skoða viðhengi í völdum samskiptum. F7 er notað til 

að fara á milli samskipta í Viðhengjum 

og samskipta í Eyðublöðum.  

 

Flipinn Viðhengi sýnir lista yfir öll 

viðhengi valins einstaklingsins óháð 

samskiptum. Þessi flipi hentar best 

þegar skoða á fleiri en eitt viðhengi.  F7 

opnar ekki þennan flipa. Með því að 

velja eininguna sjálfa opnast sá flipi 

sem síðast var valinn þegar einingunni 

var lokað. 
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Í flipanum Viðhengi er hægt að raða töflunni eins og Excel töflu. Með því að smella á 

dálkhausinn má raða töflunni t.d. eftir, dagsetningu, lýsingu eða flokkun. Einnig er hægt að 

nota síu til að afmarka þau viðhengi sem á að skoða. Þannig er hægt að skoða allar myndir, 

EKG, röntgenmyndir/svör öll innkomin læknabréf eftir því sem við á.   

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hver notandi fyrir sig getur sett upp töfluna á tvo vegu.  

1. Raða dálkum í þá röð sem hentar best með því að draga dálkana til. Einnig er hægt er 

að fela dálka sem notandinn vill ekki nota/sjá með því að velja  hnappinn, smella á 

dálkhaus og draga inn í gluggann sem opnast.  

2. Flokka töfluna með því að nota Sýna/fela flokkunarstiku   

Dálkurinn sem flokka á eftir er dreginn upp í 

flokkunarstikuna. Á þessari mynd hefur flokkur 

viðhengis verið dregin upp í flokkunarstikuna. Ef 

smellt er á plúsinn fyrir framan Röntgenmyndir 

koma í ljós öll viðhengi sem flokkuð hafa verið 

sem Röntgenmyndir. 

 

 
 
 
 
Finna samskipti fyrir valið viðhengi 
Þegar skoða þarf samskipti fyrir valið viðhengi (í viðhengisflipanum) skal nota Ctrl+F, við 

það opnast á samskiptin í samskiptaflipanum, síðan skal nota F7 til að fara yfir í valin 

samskipti í Eyðublöðum. 

 
 
 
 
 
 

Með kveðju,    
EMR Heilbrigðislausnir 


