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ADT Innritun

Afgreiðsla

Þegar verið er gera tímabókun á aðfangt tengt lækni, og form tímabókunarinnar er tengt ADT en margir 
notendur í kerfinu eru skráðir með sama læknanúmer og aðfangið er tengt við, þá er nú birtur listi yfir þessa 
starfsmenn og notandi krafinn um að velja einn þessara starfsmanna sem ábyrgan starfsmann.
Sé aðfangið ekki tengt lækni, en innskráður notandi hefur læknanúmer þá er innskráður notandi settur sem 
ábyrgur. Sama gildir hér ef fleiri en einn starfsmaður hefur það læknanúmer skráð, notandi er krafinn um að 
velja einn þeirra starfsmanna.

ac#37953,tt#49571,tt#49573

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla - Reikningur fyrir símtöl

Nú kemur ekki lengur upp villa ef afgreiðsluglugganum er lokað án þess að prenta þegar verið er að vinna 
með símtal.

tt#49306,tt#49519

Eyðublað

Eyðublað - #441 Tilvísun til Þroska- og hegðunarstöðvar

Tveimur afritunarhnöppum hefur verið bætt við til að afrita í textasvæðið "Um hvað er beðið?".
Annar hnappurinn afritar af nýjasta Samskiptaseðli og hinn afritar athugasemdir af nýjustu skoðun sem 
skráð er í Ung- og smábarnavernd.

ac#37871,tt#49525,tt#49526

gaPaperJournal

Pappírssjúkraskrá LSH

Notendur sem eru loggaðir inn á deildir sem tilheyra sama undirsviði geta unnið með sama safnið. Áður 
þurftu notendur að vera loggaðir inn á sömu deild til að vinna með sama safn.

ac#37599,tt#49316,tt#49628

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferð - Sjálfgefin sýn í hjúkrunarferlistré

Þegar sjúklingur er valinn eru allar greiningar hans sýnilegar en ekkert undir greiningunum.
tt#49590,tt#49592

Meðferðarskráning - Eyða hlutum úr yfirlitsmynd

Nú er hægt að eyða meira en einni línu í trénu í einu með því að nota Shift og Ctrl til að velja marga hluti af 
sama tagi. Síðan er hægrismellt og valið að eyða. Ekki er hægt að eyða hlutum sem á hanga framvindunótur 
eða framkvæmd verkþátta.

tt#48607,tt#49626

Meðferð - Skráning hjúkrunargreininga

Nafn meðferðar var fjarlægt úr haus verkþáttatöflu þar sem það þjónar ekki hlutverki lengur við núverandi 
högun skráningarinnar.

tt#49457,tt#49651

Mælingar Nýju (gaMeasurements)

Mælingar - Heiti mælinga

Kaflinn Mat á meðvitundarástandi heitir nú Mat á meðvitund og taugakerfi.
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Kaflinn Mat á vitrænni starfsemi heitir nú Mat á vitrænni getu.
ac#37935,tt#49553,tt#49554

Sértækt dagplan

Meðferð - Sértækt dagplan

Meðferðir eiga nú alltaf að sjást á sértæku dagplani. Einnig eru meðferðir nú í sömu röð og þær eru í í 
hjúkrunarferlistrénu.

ac#37967,tt#49585,tt#49586

Skel (gaShell)

Skel - Vefsíður

Enter takkinn ætti núna að virka innan í vefsíðum sem eru opnaðar í gegnum Sögu.
tt#49563,tt#49564

Vinnulisti (gaWorklist)

Vinnulisti

Dálkurinn "Fjöldi svara" í flipanum Beiðnir heitir nú "Svarað" og segir til um hvort beiðninni hafi verið svarð. 
Þetta er gert til að auka svartíma kerfisins þegar listinn yfir beiðnir er sóttur.

ac#37828,ac#37979,ac#37986,tt#49437,tt#49618
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