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Audit Log - Annáll  
 
Annáll er heimild þar sem tíðindi eru rakin frá ári til árs (eða degi til dags, eða viðburðir eru 
raktir í tímaröð á annan hátt). Þessi eining birtir annál skráningar efir notendum eða 
sjúklingum á þeirri deild sem notandinn er skráður inn á.  
 
1 INNSKRÁNING  
Eininguna er oftast að finna í möppunni Umsjón , en kerfisstjóri getur breytt því og hann 
veitir starfsmönnum aðgang að einingunni. ATH! þessi eining gefur miklar upplýsingar um 
skráningu starfsmanna og ekki er ráðlagt að margir hafi aðgang að henni, jafnvel aðeins 
kerfisstjóri. Eininguna má nota í staðin fyrir skýrslurnar "Eftirlit með skráningu". þegar 
einingin hefur verið valin þarf að slá inn notendanafn og lykilorð (það sama og notandinn 
hefur inn í Sögu). Síðan velja deild sem skoða á.  

 
 

2 LOGGAR, BREYTUR  

Í megin atriðum er hægt að skoða Annál á fjóra vegu: 

 • Velja notanda (nafn eða kt.) og hafa sjúklingareitinn auðann þá listast upp allt sem 
viðkomandi notandi skráði/skoðaði á völdu tímabili.  

• Velja notanda og velja sjúkling, þá listast upp allt sem viðkomandi notandi skráði/skoðaði 
um valinn sjúkling á völdu tímabili (sjá mynd).  

• Hafa notandareitinn auðann og velja sjúkling, þá listast upp allt sem allir notendur 
skráðu/skoðuðu um valinn sjúkling á tilteknu tímabili.  

• Hafa bæði notandareitinn og sjúklilngareitinn auðann, þá listast upp allt sem allir notendur 
skráðu/skoðuðu á tilteknu tímabili  
 

 
 
Velja tímabil ef ekki á að skoða allt sem til er í grunninum:  
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Afmarka má niðurstöður við tilteknar tegundir logfærslna með því að haka í það sem við á:  

 
 
Loks er hægt að afmarka leit við ákveðnar breytur en til þess þarf notandi að hafa lítilsháttar 
þekkingu á gagnagrunninum, annars eru þessir reitir hafðir tómir.  

 
 
3 NIÐURSTÖÐUR LEITAR  

 
Þegar leit er lokið koma upp tvær töflur Allar logganir og ADT lotur sem hægt er að vinna 
með.  

 
 
Í töflunum sést hve margar línur fundust og hve margar blaðsíður skjalið tekur (396 síður á 
myndinni). Hægt er að raða dálkum að vild með því að draga þá til með músinni. Loks má 
keyra niðurstöður út í Excel eða PDF skjal. Eftir að niðurtöðutaflan byrtist má afmarka leitina 
enn frekar með því að raða línum líkt og í Excel með því að nota filter þar sem hann kemur 
fram eða skrá í reitinn fyrir neðan dálkheitið (sjá mynd). 

 
 
Ef óskað er eftir frekari aðstoð þá vinsamlegast hafið samband í síma 545-3300 eða með því 
að senda tölvupóst á thjonusta@emr.is Með kveðju EMR - Heilbrigðislausnir  

Með kveðju, EMR - Heilbrigðislausnir 

 


