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Aðvaranir sjúklings

Ofnæmi og aðvaranir

Eyðublöð

Ofnæmiskafli hefur verið fjarlægður af öllum eyðublöðum. Upplýsingar úr þessum köflum verða áfram 
sýnilegar í textasýn. Ofnæmi skal eingöngu skrá í nýju ofnæmis og aðvaranaskráninguna framvegis.

Textasýn

Textasýn fyrir ofnæmi hefur verið uppfærð. Nú er hún eins á flipunum Persónuupplýsingar og Saga. Ofnæmi 
er efst og raðast eftir stigun (Bráðaofnæmi, Ofnæmi staðfest með rannsókn, Grunur um ofnæmi og Óþol. 
Síðan koma hinir flokkarnir á eftir í þessari röð: Smitgát, Meðferðastig, Aðrar aðvaranir, Greiningar.

Forsíða

Nú birtist bráðaofnæmi efst undir ,,Ofnæmi og aðvaranir´´.

Afgreiðsla

Ofnæmi hefur verið hent  út úr komuupplýsingum í komuflipa.
ac#40167,tt#51331

Aðvaranir - meðferðarstig

Nú er ekki hægt að skrá dagsetningu dagáls/eyðublaðs fram í tímann.
ac#40249,tt#51390

eMR Komponentar

Eyðublöð - flýtitextar

Flýtitexta í stórum textasvæðum er nú hægt að skilgreina allt að 4000 stöfum í stað 2000 áður.
Áfram gilda þó lengdartakmarkanir hvers innsláttarreits fyrir sig.

ac#37057,tt#48961

Eyðublöð

Lagfært útlit uppsprettiglugga fyrir flýtitexta
tt#51450

Eyðublað

Eyðublöð - Bráðamóttökuskrá (eb418)

Nýr kafli fyrir lífsmörk. Hægt er að smella á hnapp til að afrita lífsmörk við innlögn inn á blaðið
ac#39629,tt#50869

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð

Áður en samskipti eru stofnuð undir komu er nú athugað hvort komunni (eða lotunni) hafi verið eytt í annarri 
einingu. Ef svo er birtast villuskilaboð, hætt er við stofnun samskiptanna og eyðublaðatréð er uppfært.

ac#40141,tt#51319

Forsíða (gaCoverTool)

Forsíða sjúklings
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Listinn í forsíðu sem hét áður ,,Komur á heilsugæslur'' heitir nú "Komur"
ac#40108,tt#51405

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Forsíða - Rafræn eyðublöð

Nú birtast öll eyðublöð í forsíðunni sem send hafa verið rafrænt. Heitinu á kassanum var breytt úr ,,Rafræn 
læknabréf´´ í ,,Rafræn eyðublöð´´.

tt#51328

Forsíða sjúklings - hjúkrunargreiningar

Möppunarkóði hefur verið fjarlægður úr greiningarnafni.
tt#51333

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferðarskráning - Textasýn fyrir framvindunótur og fleira þeim tengt

Nú er ekki birtur tómur texti (bil eða Enter) í textasýnunum Framvindunóta og Framvindunótusaga ef hann er 
á undan eða eftir framvindunótutexta.
Það kemur ekki lengur upp villa ef reynt er að eyða framvindunótu með því að hægrismella á hana á 
listanum neðst í Ferli glugganum og velja eyða eftir að hafa skipt um flipa í einingunni.
Framvindunótuskráningargluggi er nú með scroll bar sem er hægt að nota til að sjá allan 
framvindunótutextann ef hann er stærri en kemst fyrir í skráningarreitnum í Framvinda og framkvæmd 
verkþátta.

ac#40308,tt#51420

Meðferðarskráning - Framvindunótur

Nú þarf ekki lengur að ýta á Uppfæra takkann eða F5 þegar valið er að sýna framvindunótur fyrir 8, 12, 16 
eða 24 tíma.

tt#51428

Mælingar Nýju (gaMeasurements)

Lífsmörk og mælingar - Breytingar á augnmælingum

Skráningargluggi:

Nú er hægt að skrá ph, cc (eigin gler) og cc (refraction) í sjónskerpu með tveimur aukastöfum.
logMar er nú efsta gildið í fellilistanum fyrir sjónprófunartöflu.
Axl í biometria heitir núna AL.
Í töflunni fyrir augnmælingar tvö er B.Axl orðið AL, B.IOL orðið IOL pw, B.A kons orðið IOL Ak og B orðið IOL 
Rf.

Eyðublaðið gleraugnarecept:

Nú afritast nýjustu sjónlagsmælingar sjúklings sjálfkrafa inn á gleraungarecept þegar blaðið er búið til.

Eyðublaðið göngudeildarnóta:

Nú er hægt að ýta á A takkann til að afrita nýjustu augnmælingar sjúklings úr mælingareiningunni inn á 
göngudeildarnótu. Nýjasta augnmæling 1 er afrituð og ef augnmæling 2 er til á sama degi og augnmæling 1 
þá er hún líka afrituð.

ac#40135,tt#51309

Rafræn læknabréf (.NET virkni)

Rafrænar sendingar eyðublaða - Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225
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Nú er hægt að senda Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225 rafrænt með Heklu.

Rafrænar sendingar eyðublaða - Hekla

Bætt var við þjónustunni EMPLOYMENT_DISEASE_LETTER_SERVICE sem sér um að senda og taka á móti 
eyðublaðinu Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225

 
tt#50766,tt#50767,tt#50768,tt#50769,tt#50882,tt#51388,tt#51403,tt#51467

Skriftur

Atvikaskráning
-------------------------------

Í einingunni ,,Atvikaskráning" er hægt að skrá atvik sem sjúklingar verða fyrir og flokkast sem óhappatilvik, 
mistök, vanræksla eða annað sem veldur (eða hefði getað valdið) sjúklingi tjóni eða haft áhrif á meðferð 
hans að öðru leyti.

Askja - Skýrslur
-------------------------------

Nokkrar skýrslur hafa verið búnar til sem taka út helstu skráningaratriði og gefa yfirlit yfir stöðu atvika innan 
stofnunarinnar.  Þær eru:
- Staða atvika eftir dögum
- Atvik skráð á tímabili
- Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir stöðu, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir alvarleika, stöðu og yfirflokki
- Atvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu
- Yfirlit yfir atvik
- Yfirlit yfir atvik - annað
- Yfirlit yfir afleiðingar

Handbók lýsir nánar hvaða skilyrði liggja að baki hverri skýrslu, þ.m.t. röðun sem er t.d. stundum fyrirfram 
ákveðin og stundum í algengisröð.  Ein skýrsla hefur verið aðlöguð sérstaklega að sjálfvirkum sendingum, 
það er skýrslan ,,Atvik skráð á tímabili - sjálfvirk keyrsla" en hún sést almennt ekki í lista yfir skýrslur.  Hún 
hefur sjálfgefið tímabil ein vika í stað eins mánaðar og þarf að setja upp á ákveðinn hátt ásamt stillingum 
fyrir sjálfvirkar sendingar.  Hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá 
leiðbeiningar eða aðstoð við uppsetningu.

Ekki er öll starfsemi heilbrigðisstofnana eins á landsvísu og viðbúið að vaktir byrji og endi ekki endilega á 
sama tíma.  Skýrslan ,,Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki" flokkar atvik eftir dagshlutum 
sem skilgreindir eru því á hverjum stað fyrir sig.  Dæmi um dagshluta eru dagvakt, kvöldvakt og næturvakt 
eða morgunn, eftirmiðdagur, kvöld og nótt.  Þetta má skilgreina að vild skv. ákveðinni grunnreglu sem er lýst 
hér á eftir, en vinsamlegast hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá aðstoð 
við uppsetningu þessara skilgreininga, a.m.k. í fyrsta sinn sem það er gert.  

Grunnregla við skilgreiningu dagshluta er sú að einn dagshluti tekur við af öðrum án þess að skarast.  Þetta 
þýðir að ef dagvakt er t.d. frá 07:30 til 15:30 og kvöldvakt frá 15:30 - 23:30, þá er skilgreiningin gerð á 
eftirfarandi hátt: Dagvakt: 07:30 - 15:29; kvöldvakt: 15:30 - 23:30 o.s.frv.  Annars kemur villa við 
gagnainnlestur.

Askja - Gagnateningur
-------------------------------

Hægt er að draga gögn saman á margvíslegan hátt í Excel með því að tengjast gagnateningi sem inniheldur 
allar lykilupplýsingar úr atvikaskráningu.

tt#46472,tt#46473,tt#48452,tt#48984,tt#48985,tt#48986,tt#48990,tt#48991,tt#48992,tt#48993,tt#48994,tt#48995,tt#48996,tt#48997,tt#48998,tt#48999,tt#49000,tt#49001,tt#49002,tt#49003,tt#49004,tt#49005,tt#49006,tt#49007,tt#49009,tt#49010,tt#49011,tt#49012,tt#49013,tt#49014,tt#49015,tt#49016,tt#49017,tt#49018,tt#49019,tt#49020,tt#49021,tt#49990,tt#50210,tt#51281,tt#51511
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Tryggingaskrá

Tryggingaskrá SÍ - Uppfærsla á þjóðskrá

Hægt er að láta Sögu sækja tryggingaskrá SÍ til að uppfæra bæði þjóðskrá og sjúklingaskrá. 
Tryggingaskráin inniheldur nafn, kennitölu, heimilisfang og kyn.  Þetta á þó aðeins við um aðila
sem eru með samning við SÍ um uppflettingu á tryggingalegri stöðu.

tt#50511,tt#50512,tt#50683,tt#50684
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