Sögustund 12. desember 20191

Hjúkrunarferli
Viðmót fyrir skráningu á hjúkrunarferli, framvindunótum og verkþáttum hefur verið
endurskrifað.
Ef sjúklingur á hjúkrunargreiningar á fleiri en einni deild þá sjást þær í yfirlitinu og hægt er að
skrá framvindu og frmkvæmd verkþátta á allar greiningar óháð deild.
Skráning hjúkrunargreininga:

Nú er hægt að velja úr öllum tillöguferlum stofnunar með því að haka við Stofnun
og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður. Einnig er hægt að velja úr öllum
tillöguferlum stofnunar í einum lista með því að velja Allar greiningar og velja síðan ferlið úr
fellilistanum eins og áður. Hægt er að velja allt af tillögulista fyrir ferli með því að nota „Ferli“
takkann og allt fyrir eina greiningu með „Greining“ takkanum.
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Kóðaupplýsingar:
Nú er hægt að sjá kóðaupplýsingar fyrir hjúkrunarkóða þegar
verið er að nýskrá hjúkrunarferli fyrir sjúkling. Hægrismellt er á
hjúkrunargreininguna og valið Upplýsingar.

Athugasemdir við verkþátt sjást nú í greiningatré sjúklings.

Hægt er að búa til nýja hjúkrunargreiningu fyrir sjúkling sem er afrit af eldri
hjúkrunargreiningu hans. Það er gert í flipanum Eldri greiningar.

Orsakir og einkenni:
Orsakir og einkenni sjást nú í greiningatré sjúklings.

Notandi getur valið hvort þessi atriði eru sýnileg eða ekki.
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Nú er hægt að fella saman / opna færslur í trénu með örvahnöppum
opnar, vinstri örin lokar.

. Hægri örin

Skráning framvindu og
framkvæmd verkþátta fer nú
fram í sama glugganum.
Smellt er á hnappinn skrá

til að fá gluggann upp.
Hægt er að flakka á milli
greininga í reitnum vinstra
megin.

Hægt að velja hvort sýnd
er saga verkþáttar og
framvindu neðsta á
skjánum, því er stjórnað
með hakinu Sýna Sögu.

Framvindunótur og framkvæmd verkþátta:
Hægt er að sjá upplýsingar um framvindu og framkvæmd verkþátta
með því að setja músarbendilinn yfir tákn fyrir framvinduna eða
framkvæmd verkþáttarins.
Hægt er að sjá fjölda framvindunóta á tímabili og fjölda
framkvæmda verkþátta á tímabili. Fjöldi framvindunóta er sýnd sem númer við
hliðina á framvindutákninu og eitt tákn er birt fyrir hverja framkvæmd á
verkþætti (grænn hringur).
Nú er hægt að ljúka mörgum atriðum í einu með því að
nota SHIFT eða CTRL til að velja línur í trénu og ýta síðan
á Ljúka takkann.
Yfirlit framvindunóta:
Nú er hægt að velja á milli þess að sjá framvindunótur frá innskráningardeild eða öllum
deildum.

Með kveðju EMR - Heilbrigðislausnir

