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ADT (gaADT)
ADT
Dálkarnir ,,Deild", ,,Stofa", ,;Rúm" og ,,Ábyrgur hjúkrunarfræðingur" sjást nú ekki í töflum sem koma upp
þegar smellt er ,,Legur" og ,,Ófrágengið" undir ,,Þjónustuflokkur" í forsíðumynd ADT. Þetta hraðar töluvert á
þessum töflum.
Dálkarnir sjást eftir sem áður þegar legur eru skoðaðar fyrir staðsetningardeildir og lækna.
ac#36542,tt#48569,tt#48671

Legur
Ef innritun er eytt, t.d. ef rangur sjúklingur var innritaður, þá er staðsetningarfærslu (herbergi + rúm) nú eytt
á sama tíma, þannig að ekki kemur lengur villa ef réttur sjúklingur er seinna innritaður á sama tíma og í
sama rúm.
ac#36896,tt#48845,tt#48846

Lotur
Stillingar á töflum (röðun og síur) vistast nú þegar farið er í aðrar einingar án þess að loka Lotueiningunni,
þannig að sömu síurnar eru ennþá virkar þegar einingin er enduropnuð.
ac#36581,tt#48604,tt#48888

Afgreiðsla (gaSab)
Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá
Búið er að gera meira bil á milli aðstandanda og rammans með lífsmörkum.
ac#36659,tt#48698,tt#48746

Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá
Nafn sjúklings er nú birt efst á seinni síðunni.
ac#36823,tt#48802,tt#48827

Eyðublöð (gaSheetModule)
Eyðublöð
Ef farið er úr Eyðublöðum yfir í aðra einingu án þess að loka Eyðublaðaeiningunni sjálfri, þá man einingin
hvaða sjúklingur var valinn og hvar tréð var opið. Ef Eyðublaðaeiningin er síðan gerð virk aftur, og
kerfissjúklingnum hefur ekki verið breytt, þá er tréð ekki endurbyggt (sem getur orsakað að það opnist á
öðrum stað) heldur opnast það á sama stað og það var þegar farið var út úr einingunni.
ac#36528,tt#48564,tt#48565

Eyðublöð
Ef notandi er skráður á heilsugæsludeild og stilligildi #146 er virkt fyrir deildina þá opnast tréð í Eyðublöðum
á persónuupplýsingum sjúklings. Ef stilligildi #146 er ekki virkt þá opnast tréð á samskiptanóðunni.
Þessi virkni á einungis við um heilsugæsludeildir og er víkjandi ef aðrar einingar senda fyrirmæli um að opna
tréð á ákveðnum stöðum (t.d. ef Afgreiðslan sendir upplýsingar um sniðmát með F8 hnapp): slík fyrirmæli
hafa alltaf forgang.
ac#36836,tt#48857,tt#48858

Kerfisumsjón (gaAdministrator)
Kerfisumsjón - Stofnanir
Tréð fyrir stofnanir er ekki sprengt út lengur þegar smellt er á plúsinn fyrir stofnun. Nú sprengjast
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staðsetningardeildir og kjarnadeildir út þegar smellt er á plúsinn fyrir undirsvið.
ac#36011,tt#48116,tt#48117

Meðferðarskráning (gaTreatment)
Meðferð - Skýritextar fyrir hjúkrunargreiningar
Sett hefur verið töf á skýritexta fyrir greiningar. Þetta á að koma í veg fyrir að skýritextarnir hindri
skráningarhnappana hægra megin þegar músin er færð yfir hjúkrunargreiningalistann.
tt#48331,tt#48333

Hjúkrunargreiningar - Ferlissaga
Nú sést deildin sem skráði greininguna upphaflega í ferlissögu.
ac#36240,tt#48470,tt#48471

Meðferð - Hjúkrunarferli
Ekki er lengur hægt að skrá lokadag sem er eldri en upphafsdagur á verkþátt eða meðferð. Einnig má ekki
skrá upphafsdag verkþáttar sem er eldri en upphafsdagur meðferðar.
ac#36424,tt#48479,tt#48480

Rafræn læknabréf (gaWebElectronicSheets)
Eyðublöð - Göngudeildarnóta (#58)
Undirritun í prentun þá kom viðtakandinn á göngudeildarnótunni sem undirritaður læknir / starfsmaður en
ekki læknirinn sem skrifaði bréfið og sendi. Þetta hefur verið leiðrétt.
ac#36812,tt#48796,tt#48800

SAGA
Eyðublaðaeining - Sending á röntgen beiðnum og niðurstöðum
Hægt er að senda eftirfarandi eyðublöð rafrænt:
- Beiðni um myndgreiningu (EB 355)
- Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið) (EB 381)
- Niðurstöður rannsókna II (Orkuhúsið) (EB 382)
- Niðurstöður rannsókna (Röntgen Domus) (EB 528)
- Beiðni um myndgreiningu (Röntgen Domus) (EB 529)

,tt#48494,tt#48521,tt#48522,tt#48523,tt#48524,tt#48525,tt#48526,tt#48527,tt#48529,tt#48530,tt#48572,tt#48576,tt#48581,tt#48718,tt#48719,tt#48720,tt#48721

Ung- og smábarnavernd (gaChildrenObservation)
Ung- og smábarnavernd
Villa í birtingu niðurstaðna Brigance þroskaprófs hefur verið leiðrétt. Áhættuviðmið voru alltaf rauð, hvort
sem þau voru innan eðlilegra marka eða ekki.
ac#36694,tt#48794,tt#48797

Vinnulisti (gaWorklist)
Vinnulisti - Rafræn eyðublöð
Nú er vinnulistinn fyrir rafræn læknabréf síaður á starfsmann sem hefur blaðið í umsjón.
tt#48852,tt#48864
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