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ADT (gaADT)

ADT

Nú er hægt að breyta heiti framtíðarlotu og sömuleiðis er hægt að breyta heiti lotunnar óháð tegund 
staðsetningardeildar.

ac#36607,tt#48618,tt#50041

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla

Þegar notandi velur sniðmát fyrir ferlilotu sem hann vill stofna á sjúkling þá sýnir listinn nú einnig heiti 
þjónustuflokks fyrir aftan heiti sniðmátsins.

ac#35783,tt#47873,tt#50052

Dagplan deildar

Meðferð - Almennt dagplan

Nú sjást sjúklingar á þeirri deild sem er valin í deildarlistanum óháð því hvort um er að ræða 
staðsetningardeild eða þjónustuflokk.

tt#49879,tt#49880

eMR Komponentar

Eyðublöð - Leit að tegund eyðublaða

Þegar leitað er að tegund eyðublaðs, t.d. þegar stofna á nýtt eyðublað, þá leitast eftir hluta úr streng. T.d. 
leit að "bréf" skilar öllum eyðublöðum sem innihalda orðið "bréf".

ac#36271,tt#48352,tt#50056

Eyðublað

Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun

Ef mörg lyf eru endurnýjuð í einu en eru með sitt hvora greininguna að þá stofnast aðeins einn 
samskiptaseðill með mörgum greiningum.

ac#36147,ac#36378,tt#48301,tt#48302

Eyðublað  - Beiðni um ráðgjöf (#45)

Nú er aðeins hægt að velja úr viðtakendum sem hafa aðgang að Eyðublaðaeiningunni.
ac#38007,tt#49644,tt#49969

gaAttachments

Viðhengi 

Dagsetning viðhengja í samskipta flipanum er núna dagsetning undirskriftar eyðublaðs en ekki dagsetningin 
sem viðhengið var sett inn.

ac#36306,tt#48519,tt#50055

InterInfo (gaInterInfo)

gaInterInfo

Username er þá sama og ga_user.username á notandanum sem opnar eininguna.
ac#38295,tt#49845,tt#49846

Legur (gaADTAdmissions)
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Legur - Vistun notendastillinga

Stillingar sem áður vistuðust á útstöð fylgja nú notanda þar sem hann skráir sig inn í sögu.
Þessar stillingar eru:

-Valin deild
-Flagg um að sýna inniliggjandi sjúklinga
-Flagg um að sýna útskrifaða sjúklinga
-Flagg um að sýna væntanlega sjúklinga
-Flagg um að sýna óstaðfesta sjúklinga
-Flagg um að sýna fjarverandi sjúklinga

að auki vistuðust fyrir allar stillingar fyrir töflur (dálkastærðir, sýnilegir dálkar O.Fl) og valinn flipi í 
flipastýringunni neðst.

ac#38066,tt#49698,tt#49847

Legur

Nú er hægt að nýta stilligildi 1132 til að stýra bæði ábyrgum lækni (USER_ID úr töflunni GA_USER) og 
þjónustuflokk sem nota á þegar nýburi er innritaður sjálfkrafa í kjölfar fæðingartilkynningar. Gildin skuli 
aðgreind með kommu, t.d. myndi ,,100,321" innrita nýburann með ábyrgum lækni 100 á þjónustuflokk 321. 
Leyfilegt er að sleppa ábyrga lækninum og skrá einungis þjónustuflokkinn; sé það gert þá er ábyrgur læknir 
móður notaður fyrir nýburann, líkt og áður.

ac#35243,tt#47422,tt#50053

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferð - Sértækt dagplan

Sértæka dagplanið sýnir nú gögn fyrir þá deild sem er valin í sjúklingavallistanum.
tt#49811,tt#49823

Mælingar Nýju (gaMeasurements)

Mælingar - Aðrar mælingar

CRP gildi er nú hægt að skrá á bilinu 1 - 999 eða Neikvætt.
ac#38234,tt#49797,tt#49800

Mælingar - Eðlisþyngd þvags, mælieining

Nú er mælieiningin (g/ml) fyrir eðlisþyngd þvags ekki lengur birt í skráningarviðmóti eða töflu fyrir mælingar.
ac#38196,tt#49798,tt#49872

Mælingar - Þvag og hægðir - Eðlisþyngd þvags

Eðlisþyngd þvags á nú að birtast rétt á línuritinu.
ac#38588,tt#50011,tt#50012

Mælingar - Geðkvarðar

Há- og lágmarksgildi fyrir CORE geðkvarða eru nú lesin rétt úr gagnagrunninum.
tt#49997,tt#50023

SAGA

Eyðublöð, ADT og Legur

Aðgerðir til að samþykkja lotur og komur hafa verið fjarlægðar úr notendaviðmóti.  Komur verða samþykktar 
sjálfkrafa á hverjum degi ef þær innihalda ICD-10 greiningu.  Þeirri hugmyndafræði að samþykkja lotur er 
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lagt en áfram verður gengið frá lotum, en sú virkni verður einnig sjálfvirk á degi hverjum.

Kerfisumsjón - Stofnanir - Deild

Nú er hægt að skrá rekstraraðilanúmer deildar (LL) í viðmótinu.
tt#46789,tt#46790,tt#47204,tt#47205,tt#47206,tt#47207,tt#47208,tt#47238,tt#47272,tt#47273,tt#47274,tt#47346,tt#47352,tt#47391,tt#47459,tt#47460,tt#47461,tt#47737,tt#48216,tt#48217,tt#49243,tt#49244,tt#49597,tt#49598,tt#49640,tt#49749,tt#49750,tt#49751,tt#49752,tt#49753,tt#49754

Saga.NET

Rafræn röntgensvör

Tvö ný stilligildi hafa bæst við sem stjórna því hvernig tekið er við röntgenniðurstöðum rafrænt.
1171 Setur röntgenniðurstöður í ný samskipti þegar svar berst rafrænt
1172 Stjórnar flokkun samskipta (Samskiptaform) þegar ný samskipti eru búin til fyrir röntgensvör

ac#38413,tt#49933,tt#49934

Vefsíður Sögu

HvarEr vefsíða

Nú er hægt að slá á Enter til að leita þegar fókusinn er í skráningarboxum. Einnig er fókusinn settur í fyrsta 
skráningarreit á síðu þegar henni er hlaðið upp.

ac#38271,tt#49838,tt#49839
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