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Aðvaranir sjúklings

Aðvaranir - Aðrar aðvaranir

Nú er hægt að breyta heiti á annari aðvörun eftir að hún hefur verið skráð. Breytingin sést svo þegar 
breytingasaga fyrir aðvörunina er skoðuð.

tt#51700

Aðvaranir - Yfirlitsgluggi

Hakið ,,Sýna lýsingu´´ hefur verið fjarlægt og er lýsing nú alltaf sýnd.
tt#51702

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla

Nýtt stilligildi 2070 til að stjórna sjálfgefnum stillingum við útprentun á tímabókun þegar einstaklingur hefur 
ekki verið merktur kominn.
Sé stilligildi óvirkt þá er sjálfgefið að prenta minnismiða eins og áður var.

Stilligildi 2070 hefur samskonar virkni og stillgildi 2038 sem er fyrir útprentun á komum í afgreiðslu.
ac#40614,tt#51586

Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá

Bætt hefur verið við 2 atriðum í haus auk þess sem letrið í haus hefur verið gert svart til samræmis við 
annað á blaðinu. Atriðin sem bætt var við eru:

-Komudagur og tími, á milli Sími og Komuástæða.
-Læknir, þar mun læknir skrifa nafnið sitt.

ac#40744,tt#51678

Afgreiðsla - Útprentun á Bráðasjúkraskrá 

Nú prentast EÞ ef búið er að staðfesta að sjúklingur á ekkert ofnæmi.
ac#40757,tt#51691

Dagplan deildar

Meðferð - Almennt dagplan deildar

Fyrirspurn hefur verið hröðuð með því að skipta út kalli í GETDATE fyrir SYSDATE.
ac#40628,tt#51584

Eyðublað

Eyðublöð - Grunnvottorð vegna Krabbameins (#400) og Grunnvottorð vegna Nýrnabilunar (#413)

Bætti við möguleika á að senda vottorð rafrænt til Sjúkratrygginga Íslands
tt#51287

Eyðublað - Bráðamóttökuskrá #418

Nú kemur ekki tóm lína á milli atriða í kaflanum ,,Nóta´´. Ofnæmi er ekki afritað lengur inn á kaflann þar 
sem það er aðgengilegt í nýju aðvaranaskráningunni (Snjókornið).

Uppsetningu á kaflanum ,,Lífsmörk og mælingar´´ hefur verið breytt þannig að í staðinn fyrir að hvert atriði 
taki eina línu þá eru atriðin aðskilin með punkti. Kaflinn var minnkaður til samræmis við það.

Ekki komu nýjustu lífsmörk þegar þau voru sótt en það hefur verið lagað.
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ac#40404,tt#51466

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Forsíða

Aðgengi að gögnum er nú aðgangsstýrt á sama hátt og annars staðar í kerfinu.  

- Kóðaðar upplýsingar eru aðgengilegar milli opinna og viðkvæmra deilda
- texti er aðgengilegur milli opinna deilda 
- Starfsmenn með fullan sjúkraskráraðgang geta sótt um aukinn aðgang og fá með því aðgang að texta frá 
viðkvæmum deildum
- Gögn skráð á lokaða deild eru ekki aðgengileg á öðrum deildum (þó eru ákveðnar undantekningar á því)
- Starfsmenn sem eru skráðir inn á lokaða deild hafa ekki aðgang að gögnum frá öðrum deildum (sömu 
undantekningar eiga við hér)

Undantekningar:
- Eyðublöð í kafla 6 eru ekki aðgangsstýrð
- Lífsmörk og mælingar eru ekki aðgangsstýrðar
- Íhlutir eru ekki aðgangsstýrðir
- Upplýsingaskrá og útskriftaráætlun eru ekki almennt aðgangsstýrðar, þó eru ákveðnir kaflar 
upplýsingaskránnar einungis aðgengilegar á ákveðnum deildum
- Persónuupplýsingar einstaklings eru ekki aðgangsstýrðar
- Heilsufarssaga, félagssaga og fjölskyldusaga eru ekki aðgangsstýrðar
- Upplýsingum úr lyfseðlaskrá er aðgangsstýrt þannig að einungis læknar hafa aðgang að henni.  Þeir geta 
séð allar lyfjaávísanir óháð uppruna.

ac#40208,ac#40579,tt#51350,tt#51602,tt#51606,tt#51607,tt#51608,tt#51613,tt#51615,tt#51616,tt#51617,tt#51618,tt#51619,tt#51620,tt#51621,tt#51622,tt#51623,tt#51624,tt#51625,tt#51626,tt#51627,tt#51628,tt#51629,tt#51630,tt#51631,tt#51632,tt#51633,tt#51634,tt#51635,tt#51636

Kerfisumsjón (gaAdministrator)

Eyðublöð - sniðmát

Nú er sjálfgefið hakað í sniðmát fyrir nýja notendur.
ac#40592,tt#51585

Mælingar Nýju (gaMeasurements)

Mælingar

Hraðaaukning við að opna viðmót fyrir skráningu nýrrar mælingar. Öll stoðgögn eru nú sótt í einni aðgerð á 
gagnagrunninn.

ac#40719,tt#51665

Rafræn eyðublöð (gaWPFElectronicSheets)

Rafræn Eyðublöð - Flokkari

Nú virkar F5 takkinn til að uppfæra rafrænu eyðublaðaeininguna (óflokkað).
Einnig var flýtitakka til að loka einingu bætt við, Ctrl+F4.
Báða þessa möguleika má einnig nálgast úr nýrri aðalvalmynd.

ac#40601,tt#51560

Vefsíður Sögu

HvarEr - Inniliggjandi

-Nú birtast ekki þeir sem eiga innritun fram í tímann.
-Nú birtast upplýsingar um það hvort sjúklingur sé í leyfi og hvenær leyfi lýkur.
 

ac#40395,tt#51444

HvarEr - ADT
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Hausinn  ,,Uppfletting í tímabókunum Sögu´´ er nú lesinn úr stilligildi 1182. 
ac#40690,tt#51649

HvarEr

Nafninu á view-inu V_APPOINTMENT_LOOKUP var breytt í V_APPOINTMENT_LOOKUP_HVARER
tt#51674,tt#51679
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