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ADT (gaADT)
ADT - Legur
Nú er mögulegt að skrá sjúkling í leyfi með hægri smelli.
tt#38916

ADT - Ferli
Nú er alltaf hægt að þenja út ferli þó svo að hvorki komur né starfsmenn séu skráðir á það. Þannig er hægt
að skrá komu í ADT einingunni.
Einnig er nú alltaf hægt að þenja út komur þó svo að engin undirfærsla sé til. Það gerir mögulegt að skrá
'Greiningar og aðgerðir' á komuna þó að engin slík skráning hafi áður átt sér stað.
tt#38929

ADT, afgreiðsla og legueining
Núna kemur viðvörun þegar verið er að innrita látinn einstakling.
tt#39457

ADT - Legur - Eyðublöð
Samræmd voru orðin "innlögn" og "innskrift" í "innritun". Þetta á þó ekki við um einstök eyðublöð.
tt#39879,tt#39880

ADT
Nú er hægt að fllytja komur milli lota með hægri smell.
ac#25542,tt#39902,tt#39903

ADT - Sjúkraþjálfunarkóðar (PHYSIO)
Nú eru sjúkraþjálfunarkóðar (PHYSIO) aðgengilegir í ADT eins og aðrir meðferðakóðar.
ac#25546,tt#39949

ac#25621,tt#40024

Legur/Afgreiðsla
Viðvörun um að einstaklingur eigi innritun á sömu deild og reynt er að innrita á kemur nú áður en
innritunarglugginn birtist en ekki eftir að búið er að fylla út í hann.
ac#26388,tt#40948

ADT/Legur
Við útskrift á Ferlisjúklingum eru nú faldir "Hvert / afdrif", "Stofnun" og "Hvernig" fellilistarnir.
Fyrir Ferlisjúklinga á göngudeild (22) og Ferlisjúklinga á legudeild (23) er ekki lengur hægt að skrá "Eftirlit
eftir útskrift".
Sjálfgefin útskriftardagsetning ferlisjúklings er nú síðasta koma ferli-lotunnar.
ac#26361,tt#40950

Afgreiðsla (gaSab)
Afgreiðsla - afbókanir og ,,mætti ekki´´
Ástæða þess hvers vegna sjúklingur mætir ekki er nú skráð. Ástæðan birtist í lista þegar valið er að finna
tímabókun eða að finna tímabókun eingöngu eftir kennitölu. Tíminn sem var afbókaður birtist sem
uppástunga þegar verið er að finna næsta lausan tíma.
ac#15291,tt#37943

Afgreiðslueining - Límmiðaprentun
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Ásamt þeim atriðum sem fyrir voru er nú hægt að velja um að prenta heimasíma og GSM síma á límmiðana.
ac#24814,tt#39258

Afgreiðslukerfi - Tímabókanir og komur
Byrjunardagur lotu birtist nú þegar verið er að velja lotu í tímabókun og við komu.
ac#24843,tt#39292

Stillingar - Aðföng:
Dálknum 'Sjálfgefin komudeild' bætt við.
'Deildarstarfsmaður' og 'Ábyrgur starfsmaður' færðir niður um eitt þrep í hausnum.
Afgreiðslukerfi - Komugluggi:
Gefur upp sjálfgefna komudeild fyrir viðkomandi aðfang. Komudeildin verður að vera til í fellilistanum
Aðföng
Dálknum 'Sjálfgefin komudeild' bætt við og notandi getur stillt á sjálfgefna komudeild með því að velja úr
fellilista yfir allar virkar komudeildir.
ac#23159,tt#38032,tt#39417

Eyðublaðaeining - F8 virkni
Ef stilligildi 3016 er virkt virkar F8 takkinn alltaf. Einnig útskrifast valin einstaklingur af komulistanum í
afgreiðslukerfinu þegar F8 er notaður.
ac#24756,tt#39459,tt#39493,tt#39494

Afgreiðsla - Áætlun - Vefbókanir
Nú þegar gerð er áætlun fyrir aðfang er hægt að skilgreina hvort leyfilegt sé að bóka tíma á þá áætlun af
vefsíðu og í hvaða röð áætlunin er sýnileg vefnotendum.
Þessi skilgreining mun þó aðeins virka ef aðfangið og form tímabókunar séu vefbókanleg.
tt#39541,tt#39551

Afgreiðsla - Tímabókunar- og komugluggi
Nú birtist í lotulistanum upplýsingar um staðsetningardeild lotu.
ac#25208,tt#39591,tt#40237

Afgreiðsla - Greiðslugluggi
Ef einstaklingur hefur skráð skuld á fyrirtæki birtist fjöldi skulda og nafn þess fyrirtækis sem skuldfært var á
áður en afgreiðsla fer fram. Ef einstaklingur á einnig persónulega skuld er fjöldi þeirra skulda einnig birtur.
ac#25533,tt#40006

Afgreiðsla
Þegar ADT er virkt er nú hægt að breyta ábyrgum lækni meðferðarlotu í tímabókunar- og komuglugga.
ac#25623,tt#40060

Afgreiðsla - Komur
Nú er hægt að stilla innritunardeild (með stilligildi 119) þannig að útskriftargluggi fyrir lotu birtist á eftir
útskriftarglugga fyrir tímabókun ef að sjúklingur er ferlisjúklingur á slysa-/bráðamóttöku.
ac#25714,tt#40144

Afgreiðslukerfi
Ekki er lengur hægt að skrá komur í ADT afgreiðslu án þess að hún sé tengd við lotu.
ac#25715,tt#40186,tt#40187
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Afgreiðsla - Tímabókanir fyrir meðferðir
Þegar gerð er tímabókun á deild sem er merkt sem meðferðardeild þá er hægt að velja úr lista meðferð sem
sjúklingur bíður eftir og þá er sjúklingurinn merktur sem ,,Innkallaður´´ í þá meðferð. Þegar skráð er koma
á tímabókunina þá er sjúklingurinn merktur sem ,,Í meðferð´´.
ac#25760,tt#40273

ADT/Legur
Nú eru engin takmörk á því hversu langt fram í tímann stofna má ferlilotur. Stilligildi 1084 segir því bara til
um hversu langt fram í tímann stofna má legulotu.
ac#25762,tt#40280

Afgreiðsla - Vistir
Nú kemur afsláttur fram fyrir neðan greiðslu- og gjaldaliðalista einstaklings og dregst sjálfkrafa frá skuld
viðkomandi. Afsláttur fyrirtækis kemur einnig fram svo ekki fari á milli mála hver greiðir hvað og hversu hár
afslátturinn sé.
Við uppgjör prentast svo kvittun með gjaldaliðnum ,,Uppgjör" líkt og áður, þar sem eftirstöðvar áður en
afsláttur er reiknaður inn er tekinn fram, afslátturinn svo dreginn frá þeim gjaldalið og eftir stendur sama
tala til greiðslu og gefin er nú til kynna í yfirlitinu yfir dvöl einstaklingsins í Sögu.
Uppgjörsyfirlit var einnig yfirfarið. Gjaldaliðir og greiðslur voru áður í belg og biðu og ekki var mjög skýrt
hvað lagðist saman eða dróst frá nema skýrslan væri þaullesin línu fyrir línu. Gjaldaliðir eru nú dregnir
sérstaklega saman sem og greiðslurnar og orðalag í summulínum var gert skýrara. Þar kemur nú einnig
fram afsláttur sem gefinn er, hvort sem hann er gefinn einstaklingi eða fyrirtæki, og einnig kemur fram hvort
skuld sé enn útistandandi á þeim tímapunkti sem uppgjörsskýrslan er prentuð. Prentdagsetning og -tími
prentast nú einnig á skýrsluna.
ac#6880,tt#32128,tt#40391

Afgreiðsla - Tímabókun/koma
Er ný tímabókun er skráð er ekki hægt að innrita sjúkling í nýja lotu/stofna nýja lotu ef búið er að velja (haka
við) lotu á tímabókunina.
Nú er ábyrgum lækni breytt í þeirri lotu sem er valin (sem er ekki endilega sú sama og hakað er við).
ac#25979,tt#40901

Biðlisti (gaWaitingList)
Biðlisti - meðferð
Þegar meðferð er merkt lokið kemur nú gluggi þar sem valin er dagsetning útskriftar. Þessi dagsetning
skráist inn í lokadag meðferðar á eyðublaðinu "Beiðni um meðferð/rannsókn". Þegar búið er að skrá lokadag
þá kemur upp listi sem er háður deildinni til að velja úr afdrif sé deildin þannig stillt.

Eyðublaðaeining - Beiðni um meðferð/rannsókn
Kominn er nýr reitur í hlutann "Samband við sjúkling" sem nefnist "Afdrif". Sé staða blaðsins stillt á "Meðf.
lokið" er hægt að velja afdrif í þessum reit sé deildin þannig stillt.
ac#24090,tt#38842

Biðlisti - meðferðir
Bætt var við listann dálki sem sýnir dvalarstað sjúklings.
ac#26243,tt#40797

eMR Komponentar
Afgreiðsla - Sérfræðingsverðskrá
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Nú er hægt að raða dálkunum undir 'Flýtilisti' og 'Kóðaleit'.
tt#38768

Textasýn - Vinnulisti
Textasýn fyllir nú út í 90% af skjánum þegar hún er opnuð og auk þess eru komnir minnkunar og stækkunar
hnappar á gluggann.
ac#24862,tt#39305

Eyðublað
Eyðublöð - Göngudeildarnóta (#58)
- Búið er að bæta við blaðið 2 nýjum köflum, ,,Greiningar´´ og ,,Meðferðir´´ en kaflinn ,,Flokkun
samskipta´´ var tekinn út.
- Nú er hægt að afrita blaðið yfir á læknabréf og senda það þannig rafrænt.
- Nú prentast blaðið með sérútprentun svipaðri og er á læknabréfi.
ac#23497,tt#38285

Eyðublöð - Lyfseðill (EB187) og (lv) Lyfseðill (EB292)
Nú gildir fjölnota lyfseðill, sem sendur er rafrænt, í ár.
tt#38503,tt#39977

Eyðublað - Beiðni um vökva- og saurrannsóknir (EB56)
Þegar Almenn þvagrannsókn (8) eða Almenn þvagrannsókn (10) var pöntuð kom rannsóknin ,,Þ-hvít
blóðkorn" inn á beiðnina. Ábending barst okkur um að heppilegra væri að nota kóðann ,,Hvít blóðkorn
(dýfupróf)" til að enginn vafi væri á um hvaða rannsókn væri að ræða. Þessu hefur því verið breytt í
samræmi við þá ósk og mun héðan í frá því veljast ,,Hvít blóðkorn (dýfupróf)" í stað ,,Þ-hvít blóðkorn" inn á
beiðnina.
ac#23621,tt#39128

Eyðublöð - Hjúkrunarbréf (EB85)
Nú er með stilligildi 1089 hægt að stilla fyrir hverja innskráningardeild sjálfgefin viðtakanda Hjúkrunarbréfs.
ac#24821,tt#39264

Eyðublöð - Lyfseðill (EB187) og (lv) Lyfseðill (EB292).
Lyf sem verða eftirritunarskyld eftir að vissum pakkningafjölda er náð er ekki lengur hægt að senda rafrænt í
Sögu.
Ekki er lengur hægt að staðfesta lyfseðil ef hann inniheldur lyf með óleyfilegum pakkningafjölda.
ac#22991,tt#39267

Eyðublöð - Endurlífgunarskýrsla (EB409)
Búið var til ný endurlífgunarskýrsla sem leysir gömlu skýrsluna af hólmi.
ac#24857,tt#39288

Textasýn
Nú birtast upplýsingar úr kaflanum 'Önnur lyf' í eyðublaðinu Tilkynning um aukaverkun vegna lyfs (EB405).
ac#24854,tt#39304

Breytingar á eyðublöðum eb45 og eb164 skv. tilboði
ac#25060,tt#39441

Eyðublaðaeining - Lotur
Nú er hægt að ljúka meðferðarlotu með því að hægrismella á hana og velja "Ljúka meðferðarlotu" í trénu
5
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vinstra megin í einingunni.
ac#25206,tt#39509

Eyðublöð - Göngudeildarnóta (EB58)
Nú er hægt að afrita kóða síðustu göngudeildarnótu hverrar innskráningardeildar.
ac#25282,tt#39581

Eyðublöð - Beiðni um talþjálfun án samnings við TR (EB410)
Nýtt eyðublað fyrir talmeinafræðinga sem ekki eru með samning við TR.
ac#25352,tt#39689,tt#39690

Eyðublaðaeining - Lotur
Nú eru allar lotur í innlögn einstaklings sýndar í tréi eyðublaðaeiningarinnar en ekki eingöngu sú sem virk er
hverju sinni.
ac#25416,tt#39720

Eyðublaðaeining - eyðublöðin Innlagnarbeiðni (EB9) og Sjúkraskrá (EB15)
Búið er að bæta valmöguleikanum ,,Byltuhætta´´ við kaflann áhættuþættir.
ac#25403,tt#39723

Eyðublöð - (lv)Lyfseðill (EB292)
Nú er hægt að velja apótek í lyfseðli Læknavaktar.
tt#39765,tt#39766,tt#39767

Eyðublaðaeining - Umsókn og greinargerð um fóstureyðingu
Bætt var við útdrætti úr lögum í kaflann ,,Ástæður fyrir því að sótt er um fóstureyðingu´´.
ac#25464,tt#39792

Eyðublöð - Lyfseðill (EB187) og (lv) Lyfseðill (EB292)
Ekki er lengur hægt að senda 'heimatilbúin' lyf í Sögu rafrænt. Lyf verður að vera í lyfjaverðskrá til að hægt
sé að senda það rafrænt.
tt#39795

Eyðublöð - (lv) Lyfseðill (EB292)
Villa löguð þar sem ekki var hægt að senda fjölnota lyfseðil rafrænt í lyfseðli Læknavaktar.
ac#25549,tt#39912,tt#39913,tt#39914

Eyðublöð - Lyfseðill (EB187) og (lv) Lyfseðill (EB292)
Villa löguð þar sem skilaboð um að fjöldi afgreiðslna á fjölnota seðli væru of margar var birt oft í röð.
tt#40030,tt#40192

Eyðublöð - Heyrnarmæling nýbura (EB407)
Nýtt eyðublað fyrir heyrnarmælingu nýbura er komið í eyðublaðaeininguna.
ac#23516,ac#25642,tt#38200,tt#38201,tt#40037,tt#40038,tt#40045

Eyðublöð - Lyfjaval
Ef notandi velur lyf sem er á undanþágulista birtist viðvörunargluggi.
ac#19487,tt#40041,tt#40193

Eyðublöð
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Búið var til nýtt eyðublað fyrir klínisk svör þar sem niðurstöður rannsókna eru skráðar.
ac#25651,tt#40101

ac#25627,tt#40102

Eyðublað - Beiðni um blóðrannsókn (EB221)
Útprentun var breytt þannig að aðrar rannsóknir prentast nú í sérstökum kafla fyrir neðan allar aðrar
rannsóknir með fullum texta fyrir hverja rannsókn í stað þess að birta þær í þriðja dálki útprentunarinnar
með styttum texta.
ac#25662,tt#40169,tt#40352

Eyðublöð - Lyfseðill (EB187) og Lyfseðill læknavaktar (EB292)
Ekki er lengur hægt að senda fjölnota skömmtunarseðil rafrænt.
tt#40174,tt#40185

Eyðublöð - (or) Aðgerðarlýsing (EB11)
Aðgerðardagsetning er sjálfvalin með samskipta dagsetningu.
ac#10731,tt#40188

Eyðublöð
Áverkavottorð trygginafélaganna er nú komið á rafrænt form. Nýja eyðublaðið ber titilinn "Áverkavottorð
vátryggingafélaga innan SFF" og er númer 412.
ac#25619,tt#40271

Eyðublöð: Tilkynning um fæðingu (EB167)
Ef móðir er ekki gift í þjóðskrá er ekkert sjálfgefið skráð um hjúskaparstöðu hennar.
ac#25791,tt#40281

Eyðublaðaeining - Lyfseðill (EB187) og (lv) Lyfseðill (EB292)
Hámarksfjöldi pakkninga er nú 99.
ac#20766,tt#40350,tt#40351

Eyðublað - Samskiptaseðill v/ sykursýki (EB399)
Nýtt skráningareyðublað var búið til fyrir meðferð vegna sykursýki. Það heitir ,,Samskiptaseðill v/ sykursýki"
og er ætlað bæði til skráningar fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga. Sérstök handbók er til um þetta eyðublað,
hana má nálgast hjá þjónustudeild TM Software.
Forsíða
Í forsíðueiningunni má sjá samantekt nokkurra þátta sem skráðir eru á nýja eyðublaðinu. Þeir eru a)
samantekt síðustu heimsókna, b) yfirlit yfir fræðslu sem farið hefur fram í tengslum við sjúkdóminn og c)
insúlínsaga einstaklingsins. Kerfisstjóri þarf að gefa réttindi á þessar sýnir forsíðunnar.
tt#37158,tt#38036,tt#38444,tt#38511,tt#38747,tt#39037,tt#39358,tt#39553,tt#39554,tt#39823,tt#39824,tt#39955,tt#40091,tt#40092,tt#40446,tt#40448,tt#40495

Eyðublöð - Endurlífgunarskýrsla (EB409)
Nú er eyðublaðið sent sjálfkrafa á endurlífgunarnefnd (stilligildi 1094) við staðfestingu þess.
ac#26139,tt#40674

Eyðublöð - Lyfseðlar EB187 og EB292.
Stilligildi 1095 ræður því hvaða sendingarform lyfseðils er sjálfgefið þegar lyfseðill er búinn til.
0 fyrir Afhentur sjúklingi, 1 fyrir Sendur á faxi, 2 fyrir Rafrænt í apótek, 3 fyrir Símsendur og 4 fyrir Rafrænt
7
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á kennitölu.
tt#40706,tt#40724

Á eyðublaði 45 (Beiðni um álit sérfræðings) hefur verið settur nýr hnappur. Þessi hnappur er virkur þá og því
aðeins að beiðnin hafi verið staðfest. Sé ýtt á hnappinn verður til svareyðublað fyrir álit sérfræðings (eb164)
og upplýsingar um upphaflegu beiðnina hafa þegar verið afritaðar inn á svarblaðið.
ac#26244,tt#40796

Eyðublöð - Nýtt eyðublað - ,,TR-V grunnvottorð læknis vegna nýrnabilunar"
Þetta vottorð er nauðsynlegt fylgiblað þegar sótt er um styrki og / eða lyf vegna nýrnabilunar. Á blaðinu eru
tilgreind þau lyf og / eða styrkir sem sótt er um og umsóknin er rökstudd.
ac#25174,ac#26220,tt#40899,tt#40900

tt#25443,tt#25444,tt#27311,tt#40995,tt#40996,tt#40997

Eyðublöð - Lyfseðill læknavaktar (EB292)
Nú kemur sjálfgefið apótek sjálfkrafa fram þegar lyfseðill læknavaktar er stofnaður ef stilligildi 1095 er 2
(Rafrænt í apótek).
ac#26524,tt#41086,tt#41087

Eyðublöð (gaSheetModule)
Eyðublöð
Nú birtist einnig þjónustuflokkur-ADT í nafni nóðu í tréinu.
ac#24844,tt#39291

Eyðublaðaeining - Lotur
Nú opnast sjálfkrafa síðasta koma einstaklings þegar eyðublaðaeiningin er opnuð ef login-deild viðkomandi
leyfir lotur í eyðublaðaeiningu (stilligildi 91). Ef einstaklingur á enga gilda komu opnast eyðublaðaeiningin
eins og áður með nafn einstaklings valið í samskiptatrénu og persónuupplýsingagluggann opinn.
Ennfremur opnast samskiptanóðan ekki sjálfkrafa þegar eyðublaðaeiningin er opnuð ef stilligildi 91 er virkt.
ac#24980,tt#39355,tt#39467

Eyðublöð
Í trénu er form tímabókunar nú birt á eftir dagsetningu hverrar komu í lotu.
ac#25545,tt#39936,tt#39937

Eyðublöð
Nú hefur verið bætt við hnapp sem sækir upplýsingar um komuna sem valin er í tréinu.
ac#25625,tt#40026

Eyðublöð
Villa var löguð sem kom upp þegar skipt var á milli eyðublaða þegar úrelt eyðublað var opið.
Einnig var villan löguð sem upp kom þegar einingunni var lokað með úrelt eyðublað opið.
tt#40056,tt#40057

Eyðublaðaeining
Framsetning upplýsinga um lotur hefur verið sett fram á skýrari hátt.
ac#25624,tt#40061,tt#40076

Eyðublaðaeining - Ferillotur
Þegar ferillota er opnuð í trénu í eyðublaðaeiningu opnast einnig allar komur.
8
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ac#25751,tt#40230

Eyðublöð - Staðfestu blaði breytt
Þegar staðfestu eyðublaði er breytt þá er dagsetningin á ,,breytta blaðinu´´ sú sama og á upprunanlega
blaðinu.
ac#25750,tt#40315

Eyðublöð
Nú getur almennur notandi afritað nafn og kennitölu úr Persónuupplýsingum.
tt#40597

Nýtt svæði í gagnagrunni S_SHEET.CONFIRM_DATE geymir staðfestingardagsetningu á eyðublaði.
Tæknilegar upplýsingar: Svæðið er uppfært með trigger á S_SHEET töflunni.
tt#40522,tt#40695

Eyðublöð
Stilligildi 121 segir nú til um hvort flýtiaðgerðirnar CTRL+R (Eyða eyðublaði) og CTRL+Q (Eyða samskiptum)
séu virkar.
Sjálfgefið gildi aðgerðanna "Eyða samskiptum" og "Eyða eyðublaði" er nú "Hætta við".
tt#40884,tt#40885

Eyðublöð
Samskipti sem innihalda einungis viðhengi en engin eyðublöð teljast nú vera staðfest samskipti og er öll
hegðun í samræmi við það.
tt#41002,tt#41003

tt#41107

gaAttachments
Viðhengi
Nú verður ekki til færsla fyrir annan starfsmann þegar viðhengi er bætt við samskipti.
ac#24869,tt#39529

Viðhengi
Ný tafla sem sýnir öll viðhengi sjúklings óháð samskiptum. Þessi tafla er með alla flokkunar og
leitarmöguleika sem í boði eru.
Í töflunni sem sýnir samskipti er búið að bæta við möguleikanum að útvíkka eða draga saman öll samskipti.
ac#25811,ac#26440,tt#40982,tt#40998

Viðhengiseining - Senda vísun í viðhengi
Úr viðhengiseiningu er nú hægt að senda vísun í samskipti sem viðhengi í innanhúspósti. Þetta er gert með
því að hægrismella á samskiptin og velja viðkomandi aðgerð í uppsprettiglugga.
Athuga skal að aðgerðin er ekki aðgengileg ef hægrismellt er á viðhengin sjálf.
Hægt er að tvísmella á viðhengistáknmyndina í skilaboðum til að opna viðkomandi samskipti í
viðhengiseiningunni.
ac#26443,tt#41004,tt#41005

Legur (gaADTAdmissions)
Legur
Nú er mögulegt að hætta við flutning milli deilda í heimadeild.
tt#39607
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Legur
Texta takkans undir dagsetningarboxinu breytt úr "Í dag" yfir í "Núverandi staða".
tt#40761

Lega - Aðgangsstýringar
Nýjar aðgangsstýringar hafa verið útfærðar í Legueiningunni sem virka á eftirfarandi hátt:
1. Starfsmaður getur einingis fengið að sjá sjúklingalista fyrir þær deildir sem honum hefur verið veittur
aðgangur að.
2. Starfsmaður getur einingis breytt stöðu sjúklinga á þeirri staðsetningardeild sem hann skráði sig inn á.
3. Þegar starfsmaður sem skráður er inn á staðsetningardeild opnar Legueininguna er sjálfkrafa birtur
sjúklingalisti fyrir
þá deild sem hann skráði sig inn á.
tt#40917,tt#40918

Legur
Nú stjórnar stilligildi 122 sýnileika valkostsins ,,Greiningar og aðgerðir" svo og aðgerðarinnar ,,Samþykkja
meðferð".
tt#41101

ADT/Legur
Stilligildi 1084 segir nú til um fjölda daga, bæði fram og aftur í tímann, sem innrita má og útskrifa
legusjúklinga.
tt#41103

tt#41113

Lífsmörk og mælingar (gaNurseLifesigns)

,tt#39777,tt#39778,tt#39779,tt#39814,tt#39878,tt#39920,tt#39921,tt#39922,tt#39923,tt#39924,tt#39925,tt#39926,tt#39941,tt#39942,tt#39943,tt#40059,tt#41145

Lyfjakort (gaMedCard)
Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun
Nú er hægt að framkvæma endurnýjun lyfja úr Lyfjakorti. Hægrismellt er á lyf og lyfjaendurnýjun valin eða
smellt á lyfjaendurnýjunarhnapp. Fylltar eru út viðeigandi upplýsingar og vistað. Við það stofnast samskipti
með samskiptaseðli og lyfseðli. Aðeins er hægt að velja eitt lyf til að lyfjaendurnýja.
tt#22284,tt#40002

Mínar stillingar (gaUserConfigurator)
Í öllum einingum þar sem unnið er með kerfiseinstakling er haldið utan um lista yfir síðustu einstaklingana
sem notandi hefur valið og unnið með. Neðst í þeim lista eru nú fleiri valmöguleikar. Þeir tengjast því að
notandi getur sett einstaklinga í hópa. Í vallistanum er nú hægt að velja beint einstaklinga úr þeim hópum
sem notandi hefur skilgreint. Í neðstu tveimur möguleikunum er annars vegar hægt að búa til, endurnefna og
fjarlægja hópa ásamt því að velja hvaða einstaklingar eru í hverjum hóp, og hins vegar að setja þegar valinn
kerfiseinstakling í áður skilgreindan hóp eða hópa.
Í viðhaldsmynd fyrir hópa er hægt að framkvæma eftirfarandi aðgerðir:
- Búa til nýjan hóp með því að smella á hnapp merktan með plús merki
- Fjarlægja valinn hóp eða valda hópa með því að smella á hnapp merktan með X merki. Ath. hægt er að
velja fleiri en einn hóp í einu með því að halda Ctrl niðri með hóparnir eru valdir.
- Endurnefna hóp með því að tvísmella á nafn hópsins í listanum eða með því að merkja hópinn og ýta á F2.
Ath. ekki er leyfilegt að hafa nafn hóps tómt.
- Bæta einstaklingum inn á valinn hóp eða valda hópa með því að smella á hnapp merktan með plús merki.
10
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Ath. að aðeins er hægt að velja úr sjúklingaskrá kerfisins en ekki beint úr þjóðskrá.
- Fjarlægja einstakling úr hóp með því að smella á hnapp merktan með X merki.
- Færa einstakling milli hópa með því að nota músina og draga einstakling yfir í annan hóp.
- Afrita einstakling yfir í aðra hópa með því að nota músina og draga einstakling í annan hóp en halda Ctrl
niðri meðan dregið er.
- Velja einstakling úr einhverjum hóp sem kerfiseinstakling með því að tvísmella á nafn einstaklings eða með
því að smella á sérstakan hnapp neðst í viðmóti.
ac#22796,tt#38130

Mínar stillingar
Flýtitextaskráning er nú aðgengileg í Mínum Stillingum
ac#24000,tt#38544

Pappírssjúkraskrá (gaJournalfile)
Saga - Skjalasafn
Löguð var villa sem olli því að uppflettingarsaga möppu datt út og ekki sást hvenær möppu var skilað.
ac#25667,tt#40107,tt#40108

RIS
RISLink
Bætt var í tækjastiku fyrir RISLink hnöppum til að sýna skilaboð og fundi. Einnig var texti á hnöppum í
tækjastiku íslenskaður.
tt#39391,tt#39392,tt#39466,tt#39480,tt#39481,tt#39482

SAGA
Afgreiðsla
Nú er hægt að bjóða einstaklingum við bókun tíma upp á áminningu með smáskilaboðum (SMS).
tt#39155,tt#39338,tt#40964

Rannsóknarkerfi (td-web)
Bætt var við einingu í Sögu sem tengist rannsóknarvefnum (td-web) á sambærilegan hátt og RISLink.
Einingin heitir gaTDWeb og þarf að setja slóðan á td-web vefinn sem viðfang þegar einingin er stofnuð (td.
"http://10.10.1.24/td-web/").
tt#39230,tt#39231,tt#39354,tt#39477,tt#39478,tt#39479

Samþætting Sögu og TMM.
Sjá sérstakt skjal með uppsetningarleiðbeiningum.
tt#39772,tt#39773,tt#39848,tt#39849,tt#39850,tt#39851,tt#39852,tt#40035,tt#40338,tt#40339

ac#25735,tt#40173

Allar einingar
Nú er hægt að birta áætlaðan útskrifardag í haus eininga með stilligildinu 1097.
ac#24892,tt#40200

Sjúklingaleit
Nú er hægt í sjúklingaleit að leita eftir fornafni og eftirnafni án þess að vita miðnafn.
Hraðavandamál hafa verið löguð ef aðeins er leitað eftir nafni en ekki kennitölu.
ac#14613,ac#26128,tt#40690,tt#40691

Skel (gaShell)
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Skel
Búin var til taflan SAGA_VERSION sem segir til um hvaða útgáfu Sögu verið er að keyra á viðkomandi
gagnagrunni. Með færslu í töflunni er nú hægt að koma í veg fyrir að röng útgáfa Sögu sé keyrð.
ac#26456,tt#41010,tt#41017

Skel
Nú er skráð Í dálkinn "GA_LOG.VERSION" fullt útgáfunúmer skeljar sem notandi tengist.
ac#26461,tt#41015,tt#41019

Skróparalisti (gaAbsence)
tt#40377

Skýrsla (CR skrá)
Aðföng - Röðun
Nú er hægt að raða aðföngum í númeraröð. Í "Stillingar - Aðföng" er kominn dálkur sem heitir 'Röð'. Ef
heiltala er í þeim dálki er hún notuð til að raða aðfanginu í hækkandi númeraröð. Ef engin tala er í dálkinum
kemur aðfangið í stafrófsröð á eftir öllum aðföngum með númeri í 'Röð' dálkinum.
Í einingunni Aðföng geta notendur raðað þeim aðföngum, sem þeir hafa aðgang að, á sama hátt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stillingar - Afgreiðsludeildir
Í Stillingum er nú hægt að setja inn lógó fyrir hverja afgreiðsludeild auk þess að skrá upplýsingar um
staðsetningu, faxnúmer, bankareikning og annað sem áður var einskorðað við stofnun eingöngu. Þar má
einnig setja heiti stofnunar eins og óskað er eftir að það líti út á kvittunum. Þannig má nú prenta út kvittanir
í samræmi við þær afgreiðsludeildir sem fólk er meðhöndlað á.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Afgreiðslukerfi - Kvittanir
Hægt er að stilla kerfið þannig að upplýsingar í haus kvittana séu lesnar út frá afgreiðsludeildum frekar en
stofnun. Kerfisstjóri þarf að skrá þessar upplýsingar í Stillingum og eins að setja töflugildi sem stýrir því
hvernig hausinn lítur út. Þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna aðstoðar við það.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stillingar - Yfirgjaldaliðir
Hægt er að skilgreina yfirgjaldaliði og þannig flokka saman gjaldaliði með því að velja fyrir hvern gjaldalið
hvaða yfirgjaldalið hann tilheyrir. Þegar valdir eru gjaldaliðir inn á reikning sjúklings, þá eru yfirgjaldaliðir
sýndir feitletraðir efst í vallistanum. Sé yfirgjaldaliður valinn birtist önnur valmynd sem sýnir aðeins þá
gjaldaliði sem tilheyra völdum yfirgjaldalið. Athuga skal að hafi gjaldaliður yfirgjaldalið, þá birtist
gjaldaliðurinn ekki í vallistanum í afgreiðsluglugganum nema eftir að yfirgjaldaliðurinn hafi verið valinn.
Yfirgjaldaliði má gera óvirka og verða þá allir gjaldaliðir þess yfirgjaldaliðs óvirkir. Yfirgjaldaliðir tengjast
ekki sérstökum afgreiðsludeildum heldur eru sameiginlegir öllum innskráningardeildum.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Skýrslur - Aðgangsstýringar
Hægt er að stýra því hvort listi deildar sem birtist við keyrslu skýrslna byggist eingöngu á þeim deildum sem
notandinn hefur aðgang að. Þá verður hann að velja minnst eina deild, fyrr fær hann ekki að keyra
skýrsluna. Sjálfkrafa er hakað við deildina sem hann er skráður inn á og ef hann afvelur hana án þess að
önnur deild sé valin þá verður ,,Í lagi" hnappurinn óvirkur þar til hann velur aðra deild í staðinn. Breyta þarf
gagnagrunnsstillingum skýrslna til að þetta taki gildi, en breytingin verður ekki gerð nema hjá þeim sem
þegar hafa óskað eftir auknum aðgangsstýringum á skýrslum eða þeim sem óska eftir því í kjölfar
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útgáfunnar. Nýjung í skýrslum er einnig að breytur sem þarf að skrá eða velja eru auðkenndar með
undirstrikun.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Skýrsluumsjón - Nýir skilgreiningadálkar fyrir breytur
Nýir dálkar hafa bæst við til aukins sveigjanleika fyrir skilgreiningu skýrslna. Hægt er að merkja breytur sem
skylduval sem þýðir að ekki er hægt að keyra skýrslu án þess að eitthvað hafi verið skráð / valið í þeim lið.
Hægt er að skrá sjálfgefin gildi sem þá eru frumstilling skráningaratriðanna sem um ræðir. Hægt er að raða
uppflettitöflum eftir ákveðnum dálki. Þar sem þessi eining er eingöngu fyrir kerfisstjóra verður ekki nánar
farið út í hvernig þetta er skráð, leita skal til þjónustudeildar TM Software ef óskað er eftir nánari útlistun á
möguleikum við skilgreiningu skýrslna.

,tt#39237,tt#39238,tt#39239,tt#39240,tt#39241,tt#39242,tt#39243,tt#39278,tt#39330,tt#39383,tt#39384,tt#39386,tt#39396,tt#39397,tt#39398,tt#39474,tt#39475

Skýrslur (gaReporter)
SAGA: Uppsetning umhverfis (fyrir kerfisstjóra)
Í gaShell.ini er nú hægt að stýra því hvaða gagnagrunnur og BDE stillingar eru notaðar. Þetta er einna helst
mikilvægt fyrir keyrslu skýrslna á gagnagrunnum sem heita ekki SAGA í tnsnames-skránni.
DatabaseAlias=HEITI_BDE_TENGINGAR (yfirleitt =GLIND)
ServerName=TNSNAMES_SKILGREINING_GAGNAGRUNNS (ef línan er ekki til staðar þá er SAGA sjálfgefin
stilling)
tt#39568,tt#39601,tt#39602

Stillingar (gaConfigurator)
Læknaskrá
Læknanúmer eru nú fjórir stafir. T.d. læknanúmer 412 er 0412
tt#39299

Textasýn (gaTextViewRTF)
Texasýn
Komið hefur verið í veg fyrir að hægt sé að vista tómar síur. Tómar síur birtast hvorki í fellilista né í
stillingarglugga.
tt#39158

Textasýn - síustillingar
Nú er hægt að sía eftir kjarnadeildum. Einnig var bætt við hnappi til að velja öll atriði í listanum með
síuatriðunum.
ac#24979,tt#39356

Textasýn - stilling á tímaröð
Þegar valið er að víxla tímaröð þá helst sú stilling inni næst þegar einingin er opnuð.
ac#25101,tt#39429

Textasýn
Nú birtist lína á eftir hverju blaði þó svo að stilligildi 85 (Birta upplýsingar um samskipti) er óvirkt.
Fjarlægt hefur verið starfsheiti þess sem útfyllir.
ac#25290,tt#39638

Textasýn
Sumir viðskiptavinir nota sérstakan flipa í Textasýn til að skoða ákveðna tegund gagna sem hafa verið flutt
inn í Sögu. Svokallaður Birkisflipi er notaður til að sýna þessi gögn og er hægt að stýra því hvort hann sé
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sýnilegur yfir höfuð og nú einnig hvort öll gögn á flipanum sækist um leið og hann er birtur. Hnappar sem
lesa næstu 10 færslur eða allar virka nú einnig rétt og verða óvirkir þegar öll gögn hafa birst.
ac#25360,tt#39663

Eyðublaðaeining
Hægt er að sjá faghóp undirritaðans starfsmanns í yfirliti eyðublaða. Ef stilligildi 117 er virkt þá verður
dálkurinn "Faghópur" sýnilegur.
Hugsanlega þarf að eyða úr registry lyklinum
HKEY_CURRENT_USER\Software\eMR\Saga\gaSheetModule\dxSheetGrid til að þetta virki eðlilega.
ac#25752,tt#40231

Textasýn - TR-V hjálpartæki (#342)
Nú birtist í textasýn allt það sem er undir köflunum ,,Útfyllist af lækni, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara eða
hjúkrunarfræðingi'', ,,Sjúkrasaga'' og ,,Hjálpartæki''
ac#25954,tt#40464
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