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ADT (gaADT)
ADT / Legur
Nú er heiti lotu einungis hreinsað ef þjónustuflokk er breytt hjá legusjúklingum. Hjá ferlisjúklingum hefur
breyting á þjónustuflokk ekki áhrif á heiti lotunnar.
ac#37343,tt#49192,tt#49193

Aðstandendaskráning
Aðstandendaskráning
Óvirk tengsl eru nú falin í skráningu á aðstandanda utan þjóðskrár. Einnig hefur verið komið í veg fyrir að
röng tengsl skráist hjá aðstandanda utan þjóðskrá.
ac#37002,tt#48912,tt#48913

Afgreiðsla (gaSab)
Afgreiðsla - Komur
Ef stilligildi 2060 er ekki virkt, og reitirnir í flipanum ,,Starfsfólk" í komuglugganum því tengdir læknum en ekki
almennum starfsmönnum, er nú hægt að slá læknanúmer beint í reitina svo ekki þurfi að fara í
leitargluggann ef númerið er þekkt.
tt#47335,tt#47462

Afgreiðsla - Tímabókun
Tímalengd frumstillist ekki lengur miðað við valið form þegar lækni eða tilvísun er breytt í Ný tímabókun
glugganum.
tt#49031,tt#49033,tt#49034

Afgreiðsla - Koma
Listinn yfir staðsetningu er nú raðaður eftir röðinni sem skilgreind er í gagnagrunninum.
ac#36467,tt#48531,tt#49153

Afgreiðsla - Uppgjör lækna
Ef afgreiðsludeild var valin þegar uppgjör lækna var prentað þá reiknuðust ekki saman sérfræðieiningar á
öftustu síðu, heldur voru alltaf 0. Þetta hefur nú verið lagað.
Einnig var leit virkjuð í lista yfir lækna í prentglugganum, þannig að nú er hægt að slá inn nafn og listinn
staðsetur sig þá eftir því sem slegið er inn.
ac#37258,tt#49161,tt#49162

Biðlisti (gaWaitingList)
Biðlisti / Eyðublöð
Þegar Aðgerðalýsing (#11) er stofnuð þá kemur upp gluggi sem leyfir notanda að velja við hvaða
Innlagnarbeiðni (#9) sjúklingsins á að tengja Aðgerðalýsinguna. Þessi virkni - að tengja hverja
Aðgerðalýsingu við ákveðna Innlagnabeiðni - gerir það að verkum að Biðlistinn sýnir ávallt rétta stöðu (þ.e.
Innlagnarbeiðnir sem ekki er búið að gera Aðgerðalýsingu fyrir) alveg óháð því í hvaða lotum/samskiptum
eyðublöðin eru stofnuð né í hvaða tímaröð það var framkvæmt.
Það er ekki nauðsynlegt að velja Innlagnarbeiðni fyrir Aðgerðalýsinguna: hægt en að stofna ,,ótengdar"
Aðgerðalýsingar með því að velja ,,Hætta við" í glugganum, en hafi Innlagnarbeiðni á annað borð verið valin
þá er ekki hægt að ,,aftengja" Aðgerðalýsinguna síðar meir nema eyða henni. Hægt er að tengja margar
Aðgerðalýsingar við hverja Innlagnabeiðni; hinsvegar getur hver Aðgerðalýsing einungis tengst einni
Innlagnabeiðni.
Í stilligildi #1164 er hægt að skrá hversu marga daga aftur í tímann á að leita að Innlagnarbeiðnum þegar
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notandinn velur beiðni til að tengja við Aðgerðalýsinguna. Sjálfgefið gildi er 365 dagar.
ac#32927,tt#47379,tt#47380,tt#47464,tt#48263

eMR Komponentar
Eyðublöð - Senda blað
Deild/Sérgrein listinn er nú í stafrófsröð í Senda eyðublað glugganum.
ac#37178,tt#49053,tt#49054

Eyðublað
Eyðublöð
Nýju blaði "Tilvísun til Þroska- og hegðunarstöðvar" #441 hefur verið bætt við.
ac#34823,tt#47191,tt#47760

Eyðublað - Samskiptaseðill v/ sykursýki (#399)
HbA1c gildi sem skráð voru í kaflann ,,Sykursýki - greining og flokkun" og áttu í hlut við greiningu
einstaklingsins komu í mælingaglugga í stað mælinga sem fram fóru í viðkomandi heimsókn og skráð voru í
kaflann ,,Áhættumat - hjarta- og æðasjúkdómar". Sama gilti um mælingar á tilfallandi blóðsykri. Þetta
hefur nú verið skýrt aðskilið svo mælingaglugginn birtir eingöngu gildin úr áhættumatskaflanum. Gildin í
greiningarkaflanum hafa verið auðkennd sem "upphafsmælingar" þar sem þau afritast alltaf milli heimsókna
og eru því ekki núgildandi mælingar nema í fyrsta sinn. Þegar Textasýn er skoðuð kemur þetta glöggt fram.
ac#36005,tt#48120,tt#48122

Eyðublöð (gaSheetModule)
Eyðublöð - Hvar hægt er að stofna samskipti í eyðublaðatrénu á heilsugæsludeildum
Ef stilligildi 146 er virkt er hægt að stofna samskipti með því að hægrismella á nafn sjúklings efst í trénu og
velja Hefja ný samskipti.
ac#37139,tt#49022,tt#49023

Eyðublöð - Eyðublaðatré - Fela heiti lotu, staðsetningardeildar og kjarnadeildar
Hægri smells aðgerðir til að fela heiti lotu, staðsetningardeildar og kjarnadeildar ættu ekki lengur að hverfa
ef notandi hefur hægri smellt á aðrar tegundir lína en lotur í trénu.
ac#37373,tt#49219,tt#49228

Legur (gaADTAdmissions)
Legur
Aðgerðinni ,,Innritun" hefur verið bætt við efst í fellilistann sem kemur þegar hægrismellt er.
tt#47437,tt#47477

Legur
SQL til að lesa upplýsingar um legur hefur verið yfirfarið og straumlínulagað.
tt#48940,tt#48965

Lyfjakort (gaMedCard)
Lyfjakort - Útprentun og nánasti aðstandandi
Nú prentast nánasti aðstandandi á lyfjakort sjúklings. Ef enginn aðstandandi er merktur sem nánasti er
ekkert nafn prentað.
ac#36647,tt#48694,tt#48695

Meðferðarskráning (gaTreatment)
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Meðferð - Skráning hjúkrunarferla
Nú er fellilisti til að velja hjúkrunarferli ekki virkur í skráningu hjúkrunarferla ef engin atriði eru á listanum.
tt#49041,tt#49046

Meðferðarskráning - Velja allar greiningar í skráningarglugga
Takkinn Ferli kallast núna Allar greiningar. Hann er ekki virkur ef notandi velur að sjá Allar greiningar.
Notandinn þarf núna að staðfesta að hann vilji velja allar greiningar valda ferlisins þegar hann ýtir á takkann.
tt#48609,tt#49050

Meðferðarskráning - Sértækt dagplan
Staða sértæks dagplans er núna vistuð þegar notandi lokar meðferðarskráningunni.
ac#37197,tt#49070,tt#49071

Meðferðarskráning - Hjúkrunargreiningar
Ábendingarglugginn sem birtist þegar músin er færð yfir framvindunótur eða verkþætti er nú uppi í 2 mínútur
eða þangað til músin er færð af verkþættinum/framvindunótunni sem verið var að skoða fyrir.
ac#37180,tt#49073,tt#49074

Meðferð - Mínir hópar sjúklingalisti
Mínir hópar sjúklingalistinn er nú sýnilegur í meðferðarskráningu.
tt#49183,tt#49184

Meðferð - Uppfæra tímabil sjálfkrafa
Uppfæra tímabil sjálfkrafa stillir nú tréð sem sýnir hjúkrunarferlið rétt um leið og smellt er á það.
tt#49188,tt#49189

Meðferð - Leit á tillögulista
Nú er hægt að leita í tillögulistum með því að slá inn texta án þess að Space velji þá línu sem bendilinn er
staddur í og bæti henni við tréð.
tt#49200,tt#49201

Mælingar Nýju (gaMeasurements)
Lífsmörk og mælingar - Mælingarstaðir fyrir blóðþrýsting
Nú er hægt að velja slagæðalínu sem mælingarstað fyrir blóðþrýsting.
ac#37236,tt#49103

Lífsmörk og mælingar - Púls
Nú er hægt að skrá púls á bilinu 0 - 300.
ac#37231,tt#49150,tt#49151

Rafrænar fæðingartilkynningar
Eyðublað
Ekki má afrita eyðublöð af tegund ,,Tilkynning um fæðingu" ef búið er að óska eftir kennitölu fyrir viðkomandi
nýbura. Um leið og samskipti eru komin á við Þjóðskrá inniheldur blaðið upplýsingar um samskiptaferilinn,
sem gæti riðlast ef þessi gögn eru afrituð milli blaða.
ac#36080,tt#48189,tt#48190

TR Reikningar (gaTRInvoice)
TR Reikningar
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Einingin uppfyllir nú nýju skilyrðin um færslulýsingu fyrir rarfæna reikninga frá Sjúkratrygginum Íslands.
Bætt var við afsláttarkorti sjúklings og tryggingalegri stöðu.
ATH búið verður að tengja alla gjaldflokka í Sögu við gjaldflokka SÍ til að hægt sé að vista reikningana.
ac#36779,tt#48880,tt#48881,tt#48884,tt#48885,tt#48886,tt#48915,tt#48916

Vinnulisti (gaWorklist)
Vinnulistar - Hraðavandamál
Settur hefur verið leitarhnappur til að koma í veg fyrir hraðavandamál í vinnulistum þar sem hægt er að slá
inn tímabil.
tt#48141,tt#48142
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