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Eyðublöð (gaSheetModule)
Eyðublöð - vandaliðun
Eftirfarandi eyðublöð er nú hægt að vandaliða til viðbótar við vottorð, læknabréf og hjúkrunarbréf sem áður
var hægt að vandaliða, þ.e.a.s. tengja við greiningu á eyðublöðum. Þannig er hægt að vísa í að þau hafi
verið gerð sem partur af eftirfylgni við meðferð sjúklingsins.
Ath. ekki eru þau öll virk samt og ekki endilega hægt að búa þau til, heldur var í sumum tilvikum verið að
auðkenna þau betur þar sem þau eru hluti af sjúkrasögu sjúklings.
360Beiðni um alnæmis - og lifrarbólgupróf
221Beiðni um blóðrannsókn
406Beiðni um EKG, Holter, EEG
229Beiðni um frumu- og vefjarannsókn
350Beiðni um heimahjúkrun
355Beiðni um myndgreiningu
381Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið)
529Beiðni um myndgreiningu (Röntgen Domus)
149Beiðni um speglun
312Beiðni um sjúkraflutn. innan LSH
63Beiðni um sýklarannsókn
444Beiðni um þjónustu hjá VIRK
530Beiðni um vefjarannsókn (Vefjarannsóknarstofan)
56Beiðni um vökva- og saurrannsóknir
311Blindir/sjónskertir -tilvísun
378Innköllun í meðferð
362Innlagnarbeiðni - Sóltún
414MedicAlert
222Niðurstöður rannsókna I
361Niðurstöður rannsókna II (textasvar)
382Niðurstöður rannsókna II (Orkuhúsið)
528Niðurstöður rannsókna (Röntgen Domus)
411Niðurstaða meðferðar / rannsóknar
323Ómskoðun
354Súrefnismeðferð
346Tilvísun á BUGL
417TR-V fylgiblað með reikningum v/milliríkjasamn.
531Vefjarannsóknarsvar (Vefjarannsóknarstofan)
313V-vottorðavottorð
199(er) Rannsóknaniðurstöður v/ sykursýki
420(hsu) Beiðni um blóðrannsókn
374(HTÍ) Læknabréf
164(or) Álit sérfræðings -svarblað
238(er) Læknabréf v/sykursýki
297(er) Slysadeildarbréf - enskt
300(pt) Læknabréf -BUGL
398(x) Hjúkrunarbréf
ac#35310,ac#40906,tt#47531,tt#47532,tt#51855

Eyðublöð - afritun lyfjatexta
Á sumum eyðublöðum er hægt að afrita upplýsingar um virk lyf á lyfjakorti. Grunnupplýsingar eru þá
afritaðar (styrkur, taka, skipti o.s.frv.) og upphafsdagur og áætluð tökulok. Ef lyfseðill var fjölnota var búið
að gera ráð fyrir því í útreikningum og áætluð tökulok tóku mið af því, en hvergi kom fram í textanum hversu
margar afhendingar sjúklingur mátti fá. Það sést núna og gætu því upplýsingar af dæmigerðum fjölnota
lyfseðli verið birtar svona:
"Ibufen, töflur, 100x4, 600 mg, 1 stk þrisvar á dag, 25.03.2013, 03.08.2013"
tt#51882,tt#51883
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Mælingar Nýju (gaMeasurements)
Mælingar - Mat á vanlíðan (DT)
Í Almenn vandamál er komið nýtt skráningaratriði, Ákvörðun um meðferð.
Í Líkamleg vandamál er komið nýtt skráningaratriði, Áfengi, fíkniefni eða lyf.
Nýjum skráningarkafla hefur verið bætt við þar sem hægt er að skrá hvort sjúklingur vilji tala við einhvern
um vandamál sín og þá hvern. Hægt er að velja hjúkrunarfræðing, lækni, félagsráðgjafa, prest eða djákna,
iðjuþjálfa, næringarfræðing, sálfræðing, sjúkraþjálfara, sjúklingafélag, eða annan.
Þessi nýju atriði afritast líka inn á (or) Göngudeildarnótu ef stilligildi 157 er virkt.
ac#40305,tt#51417,tt#51843

Vinnulisti (gaWorklist)
Vinnulisti - Beiðnapottur
Fjöldi daga sem sóttir eru aftur í tímann í beiðnapotti í vinnulista er nú lesið úr stilligildi 1183. Það er
upphaflega sett sem 7 dagar. Timeout fyrir gagnagrunnsfyrirspurnina var sett sem 2 mínútur.
ac#40999,tt#51873,tt#51874
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