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Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð

Villuskilaboð hafa verið fjarlægð sem komu þegar stilligildi 152 var virkt og hætt við að fá aukinn aðgang að 
gögnum sjúklings.

tt#49418,tt#49419

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferð - Röð greininga í textasýnum fyrir framvindunótum

Ef notandi breytir röð greininga í viðmótinu þá skilar sú röð sér nú strax yfir í textasýnir fyrir framvindunótur.
ac#37790,tt#49411,tt#49412

Meðferð - Framvindunótusaga

Dagur frá og til á nú við um hvenær framvindunótan var skráð, ekki hvenær greiningin var skráð.

Einnig var bætt við Sækja takka sem þarf að ýta á þegar búið er að stilla dag frá og til. Það var gert til að 
minnka álag á gagnagrunn Sögu.

tt#49400,tt#49427

Meðferð - Skrá hjúkrunarferli

List index out of bounds villa birtist ekki lengur þegar verið er að bæta greiningu með verkþáttum við ef 
þegar er a.m.k. ein greining með verkþáttum fyrir í trénu.

ac#37821,tt#49438,tt#49439

Meðferð - Skráning hjúkrunargreininga sem þegar eru til

Nú birtist alltaf skilaboð um að greining sé þegar til fyrir sjúkling, þótt að reynt sé að velja greininguna út frá 
einkenni, orsök, meðferð eða verkþætti.

ac#37834,tt#49442,tt#49443

Meðferð - Greining opnast þegar greiningum er raðað.

Nú á ekki að koma fyrir að greining opnist í trénu þegar greiningum sjúklings er raðað með því að draga þær 
til.

ac#37804,tt#49452,tt#49453

SAGA

gaROS og gaInterInfo

Þessar vefeiningar logga núna í g_history töfluna þegar þær eru opnaðar.
Númer kerfissjúklings er alltaf loggað með ef hann er valinn.
Í g_history er actionin 460 fyrir gaInterInfo og 470 fyrir gaROS

ac#37774,tt#49396,tt#49397

Upplýsingaskrá

Meðferðarskráning - Upplýsingaskrá

Í næringarkafla upplýsingaskráar eru nokkrar aldurstengdar spurningar fyrir börn yngri en 6 ára.  Þetta eru 
hakreitirnir ,,Brjóstmylkingur", ,,Notar pela", ,,Notar snuð" og ,,Notar hjálpartæki við fæðuinntöku".  Ef hakað 
var við þá birtist textinn ,,Á ekki við" en átti að sjálfsögðu að vera ,,Já".  Þetta hefur verið lagað.

Eins ef hakað var við ,,Á ekki við" í ,,Matarlyst / þyngdarbreytingar" hlutanum þá sást það aldrei í 
textasýninni.  Þetta hefur einnig verið lagað.

ac#37784,tt#49407,tt#49408
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Útskriftaráætlun

Meðferðarskráning - Útskriftaráætlun

Þegar ný útskriftaráætlun er fyllt út fyrir sjúkling þá þarf oft að byrja á að hreinsa skráningu frá síðustu legu.  
Í kaflanum um útskriftarúrræði eru nokkur hök, sem sátu eftir frá eldri útskrift, þ.e.a.s. ef hakað hafði verið 
við ,,beiðni farin" í eldri legu, þá sat eftir ,,Nei" sem svar við línunni í nýju útgáfunni þótt öll línan hafi verið 
hreinsuð og stafaði af því að ,,Beiðni farin" var afhökuð.  Þetta hefur nú verið lagað.

ac#37782,tt#49409,tt#49410

Vefsíður Sögu

SagaWeb

Uppflettingu á tímabókum hefur verið bætt við í nýjan flipa á vefsíðunni sem notuð er til að fletta upp 
inniliggjandi sjúklingum.
Á bak við leitina er View-ið V_APPOINTMENT_LOOKUP í gagnagrunni sem hægt er að stilla til eftir þörfum.

ac#37606,tt#49329,tt#49330
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