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Nýjungar í Sögu  útgáfa 3.1.37
ADT (gaADT)

ADT  Útskrift

SAG2029

Nú þurfa notendur að staðfesta að ástæða útskriftar einstaklings sé vegna andláts.

ADT  Lotur

SAG2737

Vegna hraðavandamála var talning í forsíðu ADT tekin úr sambandi. Reynt verður að koma henni inn aftur.

ADT  Lotur, Legur og Eyðublöð  Lotur.

SAG2242

Nú er ekki lengur talað um "Ábyrgan lækni" í þessum einingum heldur "Ábyrgan".

ADT / Lotur

SAG3046

Teljarar í yfirlitsmynd í ADT eru aftur komnir inn eftir að hafa verið teknir úr sambandi í fyrri útgáfu.
Nýtt stilligildi (sem ekki er sýnilegt í stillingarviðmóti í Sögu) númer 1190 var búið til og stjórnar það hvernig teljarar eru reiknaðir. Fimm gildi eru
möguleg fyrir þetta stilligildi
0 = Engir teljarar
1 = Samskonar útreikningar og í 3.1.36, en þó örlítið endurbættir
2 = Ný reikniaðferð sem fækkar fyrirspurnum í gagnagrunn við útreikning
3 = Teljarar eru einungis reiknaðir fyrir sjúklinga. Sama reikniaðferð notuð og í aðferð 1
4 = Teljarar eru einungis reiknaðir fyrir sjúklinga. Sama reikniaðferð notuð og í aðferð 2
Önnur gildi eru túlkuð sem 0
Stilligildið er frumstillt með gildinu 2 en kerfisstjóri getur breytt þessu ef útreikningar eru enn of þungir.
Á meðan útreikningi stendur birtast 3 punktar til merkis um að ekki sé búið að kára útreikning. Komi upp villa við útreikningana er það einnig gefið til
kynna í þar sem fjöldinn hefði komið að öðrum kosti.

ADT Innritun/Útskrift

ADT  Lotur  Útskrift

SAG2707

Ekki er lengur hægt að útskrifa sjúklinga úr ferlilotum lengra fram í tímann en er skilgreint í stilligildi 1084.

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla  Stofna eða breyta áætlun

SAG2604

Ekki er lengur hægt að velja forgangsröðun bókana fyrir vefbókanleg aðföng. Þessar upplýsingar eru ekki notaðar í kerfinu.

Afgreiðsla  útprentun

SAG3042

Prentun á uppgjöri og öðrum skýrslum frá Skýrslum notast nú við valda prentaraskúffu í prentstillingum í Afgreiðslu, í stað þess að prentast alltaf á
blöð úr sjálfgefinni skúffu valins prentara.

Uppgjör lækna

SAG800

Uppgjör lækna hefur verið yfirfarið m.t.t. einingaverða á þeim tímapunkti sem reikningar voru gerðir. Sundurliðun á sérfræðieiningum endurspeglar
þetta á þann hátt að hafi einingaverðið breyst á tímabilinu sem valið er til útprentunar þá kemur sér lína fyrir hvert einingaverð. Talning og
heildarupphæð sérfræðigjaldaliða fyrir viðkomandi einingaverð er þá skýrt sundurliðað út frá einingaverði.

Afgreiðsla  Bráðasjúkraskrá

SAG2605

Útprentun á bráðasjúkraskrá hefur verið breytt.
Vökvagjafir, Na er nú NaCl.
Lyfjafyrirmæli, Parkodin 510 mg er núna Parkodin 500/10
Primperan/Afipran er 10 mg í staðinn fyrir 10 mg iv.
Morfin er ekki lengur með hök fyrir iv og sc.
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Hök fyrir Toradol eru ekki lengu með iv.

Afgreiðsla  Útprentun(Bráðasjúkraskrá)

SAG826

Fyrirsögn á síðu 3 lagfærð.
Í stað: STEFNA BRÁÐAMÓTTÖKU FOSSVOGI VEGNA EIGNA...
stendur: SJÁLFSÁBYRGÐ SJÚKLINGA/GESTA Á PERSÓNULEGUM EIGUM

Afgreiðsla

SAG708

Ef einstaklingur mætir ekki í bókaðan tíma þótt honum hafi verið sent SMS þá sést nú í listanum þegar leitað er að tímabókunum að SMS hafði
verið sent, en áður hreinsaðist þessi merking út þegar merkt var við "mætti ekki"

Tryggingaleg staða einstaklings

SAG3402

Ekki er spurt um að breyta tryggingalegri stöðu í ósjúkratryggðan á einstakling sem er með erlent heimilisfang ef Saga spyr Sjúkratryggingar
Íslands um tryggingalega stöðu. Það er ef stilligildi 2059 er virkt.

Afgreiðsla

SAG3515

Þegar prentaðir eru út límmiðar fyrir tímabókanir þá er nafn sjálfgefinnar komudeildar viðkomandi aðfangs sýnt fyrir aftan tímasetningu tímabókunar
sé ekki til koma fyrir viðkomandi tímabókun.
Athugið að engar upplýsingar prentast um endurkomudeildina eins og gerist ef prentað er og til er koma fyrir tímabókunina.

Afgreiðslukerfi

SAG3615

Sagan frýs nú ekki lengur ef sjúklingur er innritaður í ferli samhliða nýrri tímabókun og upp kemur gluggi þar sem hægt er að velja meðferðarbeiðni
af vinnulista til að tengja við tímabókunina (þetta var að gerast undir einhverjum kringumstæðum, alls ekki öllum, og kann útgáfan af Windows og
vélbúnaður á viðkomandi útstöð að skipta þar máli).

Aðgangsstýringar

Aðgangsstýringar  rannsóknarhópur

SAG2753

Aðgangi á heilsugæsludeildum (með "MixedAuthorization" aðgangsklasa) hefur verið breytt þannig að notendur í aðgangsflokki "Rannsóknarhópur"
og hafa meðferðatengsl við sjúkling hafa nú réttindi til breyta, búa til ný og samþykkja aðsend eyðublöð á innskráningadeild.

Breytingar á aðgangsflokki "Rannsóknarhópur"

SAG2646

Aðgangur notenda í aðgangsflokknum "Rannsóknarhópur" sem skrá sig inn á sjúkrahúsadeild (með aðgangsklasa HospitalAccessInfo  sjá
stilligildi 1117).
Notendur þurfa að hafa meðferðatengsl við sjúklinga til að fá aðgang að sjúkraskrá. Notendur í þessum flokki geta ekki óskað eftir auknum aðgangi.
Þeir sem ekki fá meðferðatengsl eftir venjulegum leiðum geta fengið meðferðatengsl í gegnum gagnagrunnsfallið
HOSPITAL_TREATMENT_RELATIONS sem þarf að útfæra á hverjum stað fyrir sig.
Notendur sem hafa meðferðatengsl við sjúkling, fá eftirfarandi aðgang:
Geta skoðað og uppfært (og þar með samþykkt) aðsend blöð sem koma á vinnulistann  "óklárað hjá mér".
Geta búið til, skoðað og uppfært öll blöð á innskráningardeild.
Geta skoðað öll óvarin blöð (kafli 6) á venjulegum deildum.
Geta skoðað og opnað samskipti í eyðublaðatrénu sem innihalda óvarin blöð.
Sjá lotur sem læstar. Unnið er að bæta úr þessu (hægt er að skoða óvarin blöð í samskiptum tengdum lotum í gegnum öll eyðublöð eða
kaflaskipt).

Eyðublöð  Lotur

SAG2721

Notendur geta nú séð og opnað varðar lotur (merktar með lás). Þar sjást nú samskipti í viðkomandi lotu þótt eingöngu séu sýnd eyðublöð sem
notandi hefur aðgang að. Notandi getur þá bætt blöðum við samskipti sem hann sá ekki áður. Þetta á einkum við notendur í rannsóknarhóp sem
hafa almennt ekki réttindi til að sjá annað en blöð af rannsóknardeildinni og óvarin blöð (t.d. rannsóknarblöð).

Aðstandendaskráning

Aðstandendur

SAG1829

Bætt hefur verið við valmöguleikum fyrir tengsl aðstandenda við sjúkling:
lögsk. fjárhaldsmaður
lögsk. forsjármaður
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Aðvaranir sjúklings (flyout)

SAG934

Nú birtist uppsprettigluggi þegar notandi rennir músinni yfir snjókornið.
Í uppsprettiglugganum er birt ofnæmi, aðrar aðvaranir og greiningar. Hafi lýsing verið skráð fyrir atriði þá birtist blátt tákn fyrir aftan það. Hægt er að
færa músina yfir táknið til að sjá lýsinguna.

Aðvaranir sjúklings (skráning)

SAG1565

Aðvaranir  breytingasaga
Breytingasaga aðvarana birtir nú upplýsingar um þegar skráð er að sjúklingur hafi eða hafi ekki legið á spítala erlendis.

SAG3263

Aðvaranir  Smitgát
Eftirfarandi atriðum var bætt við ástæðu smitgátar:
AmpC (ESBLM)
Karbapenemasi (ESBLkarba)
Aðrar fjölónæmar bakteríur

SAG3005

Aðvaranir  Ofnæmisskráning
Það gat gerst að staða ofnæmis var staðfest þegar verið var að skrá t.d. smitgát eða önnur atriði án þess að notandi væri fullkomlega meðvitaður
um að hann væri að staðfesta ofnæmisskráningu. Virknin var sú að alltaf þegar smellt var á ,,Staðfesta´´ þá var staða ofnæmis staðfest.
Nú hefur þessu verið breytt. Hnappurinn sem áður hét ,,Staðfesta´´ heitir nú ,,Vista´´. Ofnæmisskráning er aldrei staðfest nema valið sé sértaklega
að gera það með valhnöppum sem settir hafa verið inn.

,,Nei´´ er sjálfgefið. Notandi getur valið ,,Já´´ vilji

hann að staða ofnæmis sé staðfest. Ef notandi breytir ofnæmisskráningunni að einhverju leyti þá færist valhnappurinn yfir á ,,Já´´. Smella þarf á
vista til að breytingin skili sér. Sé smellt á ,,Hætta við´´ þá vistast ekkert sem skráð hefur verið í neinum flipa á aðvaranaglugganum. Skráning í
öðrum flipum hefur að engu leyti áhrif á það hvort skráning ofnæmis sé staðfest.

Aðvaranir sjúklings (Therapy tenging)

Sending ofnæmisupplýsinga frá Sögu til TMM

SAG2756

Ofnæmi sem sem eru skráð í Sögu þar sem stigun er ekki Bráðaofnæmi eða Staðfest með rannsókn eru nú send sem annað ofnæmi (frjáls texti í
TMM) og stigunartextinn (t.d. Grunur um ofnæmi eða Óþol) eru sett framan við textann.

Sending ofnæmisskráningar til TMM

SAG3237

Við sendingu á ofnæmisupplýsingum frá Sögu til TMM eru lyfjaofnæmi (ATCofnæmi) af stigun grunur nú send sem lyfjaofnæmi til tmm en ekki
sem efnaofnæmi (frjáls texti)

Biðlisti (gaWaitingList)

Meðferðarbiðlisti

SAG2622

Ef hætt er við meðferð þá uppfærist meðferðarbiðlistinn miklu fyrr en áður.

Biðlisti  Meðferð

SAG2710

Nú raðast íslenskir stafir rétt þegar dálkum er raðað í Meðferð listanum í Biðlista.

Biðlisti  meðferðir

SAG2167

Í meðferðarbiðlista er nú sýnd athugasemd sem skráð hefur verið á beiðnina. Einnig er hægt að breyta athugasemdinni með því að hægrismella
með músinni á viðkomandi beiðni og velja þar viðkomandi aðgerð.

Eyðublöð  Beiðni um meðferð/rannsókn #377

SAG2170

Svæðin "Sjúklingur óskar frá" og "Sjúklingur óskar til" í kaflanum Samband við sjúkling eru nú "Óskar frá" og "Óskar til"
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Sömu dálkum í Meðferð flipanum í Biðlista einingunni hefur einnig verið breytt.

Biðlisti  Meðferð

SAG2226

Dálkinum Aldur hefur verið bætt við biðlistann fyrir Meðferð. Þar er aldur einstaklings sýndur miðað við fæðingardag í Persónuupplýsingar.

Eyðublað

Villa löguð sem lýsti sér þannig að væri búinn til lyfseðill í Eyðublöðum í samskiptum sem skráð eru í lotu (ekki almennu samskiptanóðuna í trénu)
og stiilingar kerfisins þannig að lyfseðlar skuli sjálfkrafa vera merktir þannig að þeir skuli sendir í tiltekið apótek (en ekki miðlægt á lyfseðlagáttina)
þá var sjálfgefið apótek skv. stilligildi ekki sótt og birt rétt eins og gerðist ef lyfseðillinn var búinn til í samskiptum undir almennu samskiptanóðunni

Eyðublað  Beiðni um hjálpartæki #342

SAG714

SAG3044

Nú er hægt að sjá hjálpartæki sem voru skráð fyrir útgáfu 3.1.37.11 í textasýn fyrir blaðið.
Það var hægt að skrá frjálsan texta í svæði á blaðinu í útgáfu 3.1.37.10. Einnig var skráningu hjálpartækja á blaðinu breytt í útgáfu 3.1.37.11.
Breytingarnar fólu í sér að hægt væri að útbúa flýtilista fyrir hjálpartæki og það krafðist þess að hjálpartækin væru ,,kóðuð´´ því þurftum við að
breyta því hvernig gögnin fyrir hjálpartæki eru skráð. Heiti ISO hjálpartækja sem voru skráð fyrir 3.1.37.11 sjást ekki á blaðinu en sjást í textasýn
fyrir blaðið.

Eyðublöð  TRV hjálpartæki #342

SAG2682

Í TRV hjálpartæki blaðinu í leit fyrir Heiti hjálpartækis er nú hægt að leita að öllum tækjum sem innihalda leitartextann, í stað einungis þeirra sem
byrja á textanum.
T.d. á leit að hækjur að skila Axlarhækjur, Gigtarhækjur o.fl.

SAG2638

Eyðublað  Tilkynning um fæðingu
Valmöguleikinn 'Afturstaða (occip.post.)' er ekki lengur í boði fyrir fæðingarstöðu í kaflanum Meðganga og fæðing.

Frá fæðingarskrá
Þegar þarf að skrá fósturstöðu Afturstaða (occip.post.)
Samskvæmt fulltrúum fæðingarskrár skal skrá skrá framhöfuðstaða fyrir þessa fósturstöðu og síðan í kaflann Afbrigði fæðingar greiningarnar
O80.8 Önnur sjálfkrafa fæðing einbura og O64.0 Tepptar hríðir af völdum ónógs snúnings fósturhöfuðs

Eyðublöð  Bréf og greinargerðir (EB112)

SAG1412

Kaflinn Innihald í Bréf og greinargerðir sést núna í textasýn.

Eyðublað  Niðurstaða meðferðar / rannsóknar (#411) > Umsögn um rannsókn

SAG1833

Heitinu á eyðublaðinu ,,Niðurstaða meðferðar / rannsóknar" (#411) hefur verið breytt í ,,Umsögn um rannsókn". Þetta hefur einnig í för með sér
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breytingu á stutta heitinu, sem var ,,Niðurst. meðf", en er eftir þessa breytingu ,,Umsögn rannsókn".

Eyðublað  Beiðni um hjálpartæki #342

SAG2718

Nú er hægt að skrá frjálsan texta fyrir heiti á hjálpartæki. Hægt er að staðfesta blaðið og prenta án þess að ISO númer(Nr. hjálpartækis) sé skráð.
Ekki er hægt að senda blaðið rafrænt án þess að tilgreina ISO númer.

Nýtt eyðublað  Grunnvottorð til umsóknar um hjálpartæki

SAG1116

Blaðið inniheldur kaflana Sjúkdómsgreiningar og Sjúkrasaga.
Hægt er að senda blaðið rafrænt til SÍ.

Bráðamóttökuskrá #418  velja viðtakendur fyrir útprentun

SAG3291

Þegar notandi velur að prenta eyðublað getur hann valið hvaða viðtakendur þurfa útprentun, svo framarlega sem fleiri en einn mögulegur viðtakandi
sé til staðar. Einungis eru prentuð eyðublöð fyrir þá viðtakendur sem notandi velur.

Hjálpartæki  flýtilistar

SAG2700

Nú hafa hjálpartæki verið kóðuð. Það þýðir að kerfisstjóri getur skilgreint flýtilista sem inniheldur hóp af hjálpartækjum.
Bætt hefur verið hnappinum „Flýtilistar“ í hjálpartækjakaflann á hjálpartækjablaðinu (#342). Þegar smellt er á hnappinn birtist glugginn sem sýndur
er hér að neðan og hægt er að velja flýtilista, skilgreindan af kerfisstjóra, sem inniheldur hóp af hjálpartækjum. Efri taflan inniheldur lista yfir flýtilista
sem hafa verið skilgreindir. Neðri taflan inniheldur hjálpartæki sem tilheyra flýtilistanum sem valinn er í efri töflunni. Ef notandi vill velja öll hjálpartæki
sem eru skilgreind í flýtilista þá getur hann hann smellt á „Velja allt“ (CTRL+A) og loks smellt á Staðfesta.

Notendur geta áfram valið stök tæki með því að smella á „+“ stikuna. „Kóði í þeim glugga er „ISO“ númer tækis.
Athugið að ekki er lengur hægt að skrá frjálsan texta fyrir hjálpartæki. Sú virkni sem kom inn í útgáfu 3.1.37.10 var tekin út.

Uppsetningarleiðbeiningar
1. Kóðunarkerfið fyrir hjálpartæki heitir „HJÁLPARTÆKI“. Það þarf að ganga úr skugga um að það sé komið inn með því að keyra eftirfarandi
skipun(ef fyrirspurnin skilar einhverju úttaki þá er kóðunarkerfið til staðar):
select * from c_s_coding_search s where s.coding_system = 'HJÁLPARTÆKI'
2. Finna númeraseríu sem hægt er að nota fyrir hjálpartæki í töflunni C_S_SHORT_LIST_DESC. Númeraserían fyrir LIST_NO í töflunni sem er
opin fyrir kerfisstjóra er á bilinu 100.000  899.999. Gjarnan má láta fyrstu þrjá tölustafina í númeri listans endurspegla númer blaðsins sem listinn
tilheyrir. Fyrir ,,TRV hjálpartæki" (eyðublað #342) væri æskilegt að listarnir væru á bilinu 342.001  342.999.
Hægt er að finna lausa númeraseríu með eftirfarandi skipun. Skipunin skilar þeim númeraseríum sem eru þegar í notkun. Það þarf að finna seríu
sem er ekki í úttakinu sem skipunin skilar og gott er að hafa í huga þumalputtaregluna með númer eyðublaðsins sem númersbil sem væri
heppilegt.

select distinct (list_no ‐ Mod(list_no, 1000)) as FRATEKNAR_NUMERASERIUR from c_s_short_list_desc d where d.list_no between 1000
00 and 899999 order by FRATEKNAR_NUMERASERIUR;
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3. Dæmi um innsetningu fyrir listaskilgreiningar(þarna gefum við okkur að 342.000 serían sé laus).
Það er hlaupandi tala í fyrsta dálknum, nafnið á listanum kemur í annan dálkinn og þriðji dálkurinn skal allsstaðar innihalda sama gildið 34200.
34200 þýðir að þetta er hjálpartækjaflýtilisti:

INSERT INTO C_S_SHORT_LIST_DESC(LIST_NO, NAME, DESCRIPTION, LIST_GROUP)
VALUES(342001, 'Þvagbúnaður ‐ prufulisti', 'Hjálpartæki ‐ SÍ ‐ prufulisti', 34200);
INSERT INTO C_S_SHORT_LIST_DESC(LIST_NO, NAME, DESCRIPTION, LIST_GROUP)
VALUES(342002, 'Spelkur ‐ búkur og háls ‐ prufulisti', 'Hjálpartæki ‐ SÍ ‐ prufulisti', 34200);
INSERT INTO C_S_SHORT_LIST_DESC(LIST_NO, NAME, DESCRIPTION, LIST_GROUP)
VALUES(342003, 'Spelkur ‐ efri útlimir ‐ prufulisti', 34200);

4. Setja inn stök í listana með því að inserta CONCEPT_CODE og TERM_IDgildi fyrir viðeigandi hjálpartæki úr töflunni C_S_CODING_SEARCH
í dálkana CNPT_CONCEPT_CODE og TERM_TERM_ID í töflunni C_S_SHORT_LIST. Dæmi um innsetningu fyrir LIST_NO 342001:
Fyrsta gildið í insert skipununum hér að neðan(342001) er vísun í listann 'Þvagbúnaður  prufulisti' sem við skilgreindum í þriðja lið hér á undan.
 LINE_NO er hlaupandi tala innan þessa lista, byrjar á 1 og hækkar um 1 fyrir hvert atriði sem bætist við. Athugið að ef listi með LIST_NO 342002
yrði síðan settur inn þá yrði aftur byrjað á 1 fyrir LINE_NO og talið upp þaðan.
CNPT_CONCEPT_CODE, og TERM_TERM_ID er tekið úr töflunni C_S_CODING_SEARCH. Til að finna þessi gildi fyrir hjálpartæki er eftirfarandi
skipun keyrð:

select * from C_S_CODING_SEARCH where coding_system = 'HJÁLPARTÆKI' order by term;

Sama gildið, 'HJÁLPARTÆKI', er sett í CODING_SYSTEM dálkinn fyrir allar færslur.
Síðasti dálkurinn sem talinn er upp í C_S_SHORT_LIST hér að neðan er notaður fyrir röðun atriðana þegar þau birtast í viðmótinu. 1 er efst, 2
næst og koll af kolli. Hægt er að setja null í ORDER_NO og þá raðast atriðin í stafrófsröð.

INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM, ORDER_NO)
values(342001, 1, 1187047, 1229589, 'HJÁLPARTÆKI', 1);
INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM)
values(342001, 2, 1187053, 1229595, 'HJÁLPARTÆKI', 2);
INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM)
values(342001, 3, 1187165, 1229707, 'HJÁLPARTÆKI', 3);
INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM)
values(342001, 4, 1187166, 1229708, 'HJÁLPARTÆKI', 4);
INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM)
values(342001, 5, 1187179, 1229721, 'HJÁLPARTÆKI', 5);

Eyðublað  Beiðni um hjálpartæki(#342)  Flýtiafgreiðsla

SAG3459

Nú er hægt að haka við að beiðni um hjálpartæki eigi að fá flýtiafgreiðslu. Hakið sendist með þegar blaðið er sent rafrænt.

(sp) Gleraugnarecept (EB304)

SAG3521

Tvö stilligildi stýra því hvaðan mæligildi eru sótt.
Ef stilligildi 158 er virkt eru sjónlagsmæligildi sótt úr mælingaeiningunni þegar nýtt eyðublað er búið til.
Ef stilligildi 158 er óvirkt eru sjónlagsmæligildi sótt úr eyðublaðinu sem er tilgreint í stilligildi 1030 þegar ýtt er á A takkann í Recept kaflanum.
Stilligildi 1030 ætti að vera annaðhvort 307(fyrir ,,Almenn skoðun") eða 445 (fyrir ,,Augnskoðun"). Ef stilligildi 158 er virkt skiptir ekki máli hvað er í
stilligildi 1030.

Í nýrri töflu, GA_TREATMENT_WARD_SETTINGS, er nú hægt að stilla sjálfgefinn forgang beiðnar um meðferð/rannsókn á hverri móttökudeild.

SAG2003

Gildin í dálknum DEFAULT_PRIORITY þurfa að passa við listann (VALUE dálkinn) sem skilgreidur í er í töflunni G_GROUP með
GROUP_Int=72. Ekkert viðmót er til í Sögu til að uppfæra þetta og er það því kerfisstjóra að setja þessi gildi.
Sé stilligildi 91 (Sýna lotur í eyðublaðaeiningu) virkt þá er tilvísandi aðili nú sjálfkrafa fylltur út þegar beiðni um meðferð/ráðgjöf er búin til. Notað er
læknanúmer ábyrgs læknis í opinni legulotu (sé sjúklingur inniliggjandi) en ábyrgs læknis í þeirri opnu ferlilotu sem á síðustu komu, sé sjúklingur
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ekki inniliggjandi. Flett er þá upp í læknaskrá út frá læknanúmeri viðkomandi starfsmanns. Finnist fleiri en ein niðurstaða (t.d. ef læknir tengdur við
fleiri en eina stofnun) kemur valgluggi um hvað á að velja. Finnist engar opnar ADT lotur er ekkert fyllt út. Hafi tekist að fylla út í svæðin fyrir
tilvísandi aðila þá opnast sá kafli þegar blaðið er búið er til en er að öðrum kosti lokaður eins og áður.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Forsíða sjúklings
Fjölskylda einstaklings sést nú í nýju forsíðunni með sama hætti og hún sást í þeirri gömlu

SAG1041

Forsíða sjúklings  Lyfseðlaskrá:Óútleyst lyf

SAG1198

Bætt var við útgáfudagsetningu í tooltip fyrir Lyfseðlaskrá:Óútleyst lyf

Forsíða sjúklings  Sjúklingaval

SAG720

Dálkinum Ábyrgur læknir hefur verið bætt við töflurnar Í minni umsjá og Deildarval. Þessar töflur eru birtar þegar forsíða sjúklings er opnuð þegar
enginn einstaklingur er valinn.

Forsíða sjúklings  Óútleyst lyf

SAG672

Ef notandi reynir að afturkalla óútleystan rafrænan lyfseðil frá lyfseðlagátt koma nú upplýsingar um hvaða önnur lyf gætu verið að viðkomandi
lyfseðli. Það er mikilvægt að notandinn geri sér grein fyrir því að allar lyfjaávísanir á seðlinum verða afturkallaðar.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

SAG438

Forsíða  Hjartalínurit
Nýr kafli fyrir forsíðu, Hjartalínurit, sýnir lista yfir rannsóknir frá Welch Allyn CardioPerfect® Workstation hugbúnaðinum.

Forsíða sjúklings  tímaskráning á lífsmörkum

SAG3151

Tímaskráning á lífsmörkum var bætt þannig að nú birtist bæði dagsetning og tími mælinga í forsíðu og hjúkrunaryfirliti.

Forsíða sjúklings  Vökvajafnvægi

SAG3391

Búið er að endurhanna vökvajafnvægi í forsíðu sjúklings. Nú er taflan yfir gögnin sýnd ásamt súluriti. Einnig er súlurit ekki lengur "stacked column"
heldur er það í samræmi við súlurit í mælingareiningunni.
Athygli er vakin á því að uppgjörstími er skráður í stilligildi 1096.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

Forsíða sjúklings: Lyfseðlaskrá: Afgreidd lyf

SAG2663

Nafn læknis kemur nú fram á útgefnum lyfseðlum Lyfseðlaskrá: Afgreidd lyf í forsíðu sjúklings

SAG3011

Forsíða sjúklings  Lyfseðlaskrá: Óútleyst lyf
Heitinu á dálkinum sem sýnir fjölda afgreiðslna hefur verið breytt úr „Lyfseðill“ í „Afgr.“

Lyfseðlaskrá  Afgreidd lyf

SAG3487

Villa sem gerði það að verkum að rangur læknir birtur sem ávísandi læknir undir ákveðnum kringumstæðum var löguð.

Gagnagrunnur
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Listi yfir hjálpartæki

SAG3079

Búið er að uppfæra ISO listann yfir hjálpartæki samkvæmt nýjustu upplýsingum frá SÍ

Heilsugátt (gaHeilsugatt)

Parameter heitir 'OrganisationSsn'

SAG863

Lyfjakort (gaMedCard)

Lyfjakort  Lyfjasaga

SAG737

Búið er að uppfæra viðmótstöflur í lyfjakorti. Nú er hægt að raða eftir dálkum, sýna og fela dálka, flokka eftir dálkum og flytja gögn yfir í Excel úr
töflum.
Lyfjasaga út frá virkum efnum og lyfjasaga eftir ATC kóðum hafa verið sameinuð í eina töflu sem heitir Lyfjasaga. Notandi getur ráðið eftir hvaða
dálkum hann flokkar. Hægt er að flokka eftir sérlyfjaheiti, ATC kóða og formi lyfs.

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferð  Almennt dagplan

SAG2395

Dagar frá aðgerð (DFA) í dagplani sækja aðgerðardag (or) Aðgerðarlýsing (EB11) en ekki úr (or) Innlagnarbeiðni (EB9) eins og áður.

Mælingar (gaMeasurements)

Eyðublöð  Bráðamóttökuskrá #418  kaflinn Lífsmörk og mælingar

SAG2709

Virkni  afritun.
Virkni breytt þannig að ef sjúklingur á ekki skráð lífsmörk í viðkomandi legu þá er birtur upplýsingagluggi með skilaboðum. Ef sjúklingur á skráð
lífsmörk en sem ekki tengjast lotu eru birtar upplýsingar um síðan hvenær þau lífsmörk eru, ef sjúklingur á engin skráð lífsmörk eru birt skilaboð
þess efnis.

Mælingar  Einkennamat (ESAS)

SAG1999

Matarlyst skráningaratriðið er núna Lystarleysi í skráningarviðmóti og töflu.
Röðin á skráningaratriðum er núna: verkur, þreyta, syfja, ógleði, lystarleysi, mæði, þunglyndi, kvíði, vanlíðan, annað
Þessi röð er bæði í skráningarviðmóti og töflu.

Nýir valmöguleikar, Brjóstamjólk og Barnaþurrmjólk, þegar skráð er vökvainntaka um sondu í Mælingum

Mælingar  skráningargluggi

SAG1727

SAG1709

Settur hefur verið sviftexti á atriðin í mælingarlistanum. Ef heiti mælingar sést ekki allt í listanum þá er hægt að sjá það í sviftextanum.

Mælingar  Fellilistar

SAG1732

Nú er ekki lengur auð lína í fellilistum til að hægt sé að hætta við að hafa gildi í fellilista. Í staðinn er hægt að ýta á Del takkann þegar fókusinn er á
fellilistanum sem hreinsa á úr.

Mælingar

SAG805

Settur hefur verið sviftexti á atriðin í mælingarlistanum. Ef heiti mælingar sést ekki allt í listanum þá er hægt að sjá það í sviftextanum.

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)

Eyðublað  Hreyfiseðill #99 (rafræn sending)

SAG3462

Nú er hægt að senda blaðið rafrænt. Blaðið þarf að vera tilgreint í stilligildi 1093. Vinsamlegast athugið að aðeins er hægt að senda Hreyfiseðil til
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notenda sem eru með útgáfu 3.1.37.17 eða nýrri af Sögu.

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð  Senda blað

SAG1786

Nú kemur leitarglugginn fyrir starfsmenn upp þegar smellt er á ,,ctrl+F´´ ef stilligildi 89 er virkt.

Almennt í Sögu

ADT  ábyrgir starfsmenn

SAG420

Nú á kerfið að vinna hraðar þegar verið er að vinna með aðra ábyrga starfsmenn í ADT.

Saga.NET

Búið er að færa extensionir inn í buildið svo ekki þarf lengur að hafa áhyggjur af þeim.
Í staðinn eru komnar auka stillingar í Saga Apllication Server. Sem eru

SAG2127

Vefjarannsokn Extension
LSH ADT Filters
FSA Password sync
Orkuhus Extension

SAG2946

Eyðublaðavefþjónusta  Blaðinu „Beiðni um meðferð/rannsókn“  #377“
var bætt við.
Nú er hægt að búa til blaðið „Beiðni um meðferð/rannsókn“ með þjónustunni „SagaServices/MedicalData/MedicalDataService.svc“. Það lýtur sömu
lögmálum og önnur blöð.
Hér er lýsing á breytunum í .Net klasanum fyrir blaðið:
// Dvalarstaður
DwellingPlace? DwellingPlace // Dvalarstaður: Heima, Stofnun, Deild [RAGR_4]
string DwellingWardOrInstitutionName // Deild/Stofnun ‐ [EDIT120_7]
int? InstutionOrWardNumer // Skráð í NUMBER_5 á blaðin. Ef stofnun er valin þá geymir þetta field ORG_INT úr G_PHYS_ORG ef Deild
er valin þá geymir þetta field VALUE úr G_GROUP þar sem GROUP_INT = 2(Flokkun samskipta ‐ Deildir) [NUMBER_5]
string DwellingTelephone // Sími [EDIT10_1]
string DwellingComment // Athugasemd [EDIT120_8]
// Deild viðtakanda
string ReceiverWard // Deild viðtakanda [EDIT120_10]
// Tilvísandi aðilli
string ReferencePersonName // Tilvísandi [EDIT120_1]
string ReferencePersonPlacement // Tilvísandi [EDIT120_2]
string ZipCode // Tilvísandi [EDIT3_1]
// Meðferðir/Rannsóknir
int? TreatmentGroupInt // Meðferð ‐ Meðferðar úr lista sem skilgreindur er í G_GROUP. Númer þess lista fyrir deild finnst í G_G
ROUP_GROUP með LIST_ID 2 [NUMBER11]
int? TreatmentGroupValue // Meðferð [NUMBER1]
string TreatmentRequestExplanatation // Nánari útskýring á beiðni [MEMO_LONG]

// Staðsetning meðferðar
TreatmentLocationList TreatmentLocationList // Fylla út í TreatmentLocationGroupInt og TreatmentLocationValue með lista úr G_GRO
UP sem tengdur er við deild í gegnum G_GROUP_GROUP með LIST_ID 4
// Greiningar
CodedItemList<Assessment> Assessments // Fylla út í ConceptCode og TermId. Comment er valkvæmt.
// Úrlausnir / Rannsóknir
CodedItemList<ClinicalResearchRequestItem> ClinicalResearchRequestItems // Fylla út í ConceptCode og TermId. Comment og Estimate
dTimeInMin er valkvæmt. Annað er ekki notað á blaðinu.
// Samband við sjúkling
PatientRelationStatus? PatientRelationStatus // Staða ‐ Á biðlista, Innköllun, Í meðferð, Meðf. lokið, Hætt við [RAGR_3]
DateTime? RequestDate // Dags. beiðni [DATE_3]
DateTime? TreatmentStartDate // MeðferðarDagur [DATE_1]
DateTime? TreatmentEndDate // Lokadagur meðferðar [DATE_2]
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DateTime? WishesFrom // Óskar frá [DATE_6]
DateTime? WishesTo // Óskar til [DATE_7]
int? Priority // Forgangur [NUMBER_7]
string PatientRelationComment // Athugasemd [EDIT120_6]
LetterSent? LetterSent // Bréf sent ‐ Já, Nei [RAGR_5]
int? DischargedTo // Afdrif ‐ Afdrif úr lista sem skilgreindur er í G_GROUP. Númer þess lista fyrir deild finnst í G_GROUP_GROU
P með LIST_ID 3 [NUMBER_12]
int? CancelledReason // ,,Hætt við vegna´´ úr lista sem skilgreindur er í G_GROUP með group_int = 15. [NUMBER_8]

Sjúklingastika

Sjúklingastika

SAG1853

Bætt var við upplýsingum um Heislugæslu í sjúklingastiku ef einstaklingur er skráður með Heislugæslu.

Sjúklingastika
Aldur nýbura sést núna í stjúklingastiku

SAG1407

Sjúklingaval (gaPatientSelectionBar)

Í sjúklingalista fyrir L&M, Íhluti og Meðferðaryfirlit birtast nú sjúklingar með óstaðfesta mætingu fram til miðnættis sama dag.

SAG458

Skriftur

Íhlutir

SAG1728

Listar yfir svefnöndunarhjálpartæki hafa verið uppfærðir og lýsibreytur íslenskaðar og færðar til samræmis við raunverulega þörf á skráningu.

Íhlutir / Eyðublað: Meðferðarseðill (#322)

SAG2122

Bætt hefur verið við nokkrum svefngrímum í lista yfir íhluti. Það eru grímurnar "AIR FIT (F10) ANDLITSGRÍMA", "AIR FIT (N10) NEFGRÍMA" og "AIR
FIT (P10) NASAGRÍMA".

Íhlutir

SAG802

Bætt var við nýjum íhlut í íhlutalista.
Yfirflokkur: Nálar, æða og skilunarleggir
Íhlutur: Actalysuleggur

Skýrsla (CR skrá)

Vinnulisti  Innköllun: Útprentun innköllunarbréfs (sérvirkni HTÍ)

SAG3247

Þegar börn eru innkölluð er nánasta aðstandanda sent bréf. Í eldri útgáfum var nafn þessa nánasta aðstandanda sótt úr persónuupplýsingum, en
síðan þá hefur kerfið tekið breytingum. Nú er sá reitur ekki lengur til staðar, heldur eru einungis birtar upplýsingar um nánasta aðstandanda sem
skráður er í Aðstandendur. Bréfinu hefur því verið breytt til samræmis við það og er nú sótt nafn þess einstaklings sem skráður er nánasti
aðstandandi þar.

Skýrsla  HTÍ Tímabókanir

SAG3148

Ný skýrsla var búin til fyrir HTÍ sem inniheldur lista yfir þá einstaklinga sem eiga bókaða tíma næsta virkan dag. Eins er hægt að velja ákveðinn dag
eða tímabil sé þess heldur óskað.
Einstaklingar eru gjarnan bókaðir í samliggjandi tíma hvern á eftir öðrum á HTÍ. Nýja skýrslan gefur upplýsingar um tímabókanir allra þann dag sem
er sjálfgefinn (eða valinn), ásamt því að birta öll símanúmer sem skráð eru á hvern einstakling svo hægt sé að senda þeim sms eða hringja ef ekki
er skráður farsími.

Textasýn (gaTextViewRTF)

Röðun eyðublaða í textasýn
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Ef textasýn er stillt þannig að upplýsingar um samskipti sjást ekki (stilligildi 85 er óvirkt) þá var einungis raðað eftir SIGN_DATE eyðublaða, sem er
ekki nógu nákvæmt því sú dagsetning geymir ekki tímastimpil, einungis dag. Röðun blaða innan sama dags getur því orðið ónákvæm, og því er nú
raðað eftir CREATE_DATE og SHEET_INT innan SIGN_DATE, til þess að nýrri blöð komi örugglega fyrst í röðinni (eða aftast, ef öfug röðun er
virk).

Eyðublað  Beiðni um hjálpartæki #342

SAG3440

Bætt var við textasvæði ,,Nánari lýsing/tegund´´ fyrir hjálpartæki. Ef fyllt er út í textasvæðið þá sendist það með til SÍ.

Upplýsingagluggi (popup)

Breytt útlit á öryggisflöggunarglugga SÍ

SAG2708

Öryggisupplýsingagluggi SÍ hefur nú verið minnkaður þannig að notendur sem ávísa sama flaggaða lyfinu oft á dag ættu ekki að verða fyrir eins
miklum óþægindum vegna þessa.

Vefþjónustur (external)

Vefþjónustur (external)  Vefþjónusta fyrir verkjamat

SAG3077

Nýrri vefþjónustu var bætt við MedicalDataService sem skilar upplýsingum um síðasta verkjamat sjúklings. Þjónustan skilar upplýsingum um
mælinguna ásamt niðurstöðum.

Bætt við vefþjónustuna TreatmentService til að skrá Íhluti.
RegisterCvkPatientItem, RegisterPatientItem, CancelPatientItemUsage.

SAG1604

Auðkenna þarf á móti vefsíðunni fyrir íhluti (PatientItemUsagePage) með sama hætti og gert er á móti öðrum vefsíðum t.d. (hgMeasurement)

SAG1895

Vefþjónustur  AdministrationService

SAG2101

Ný aðgerð er komin í vefþjónustuna AdministrationService.svc. Aðgerðin er
GetDoctorPrescriptionPortalPassword.
Dæmi um notkun í SoapUI:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://www.t.is/Saga/Presentation/Service
s/Administration" xmlns:saga="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Saga.Presentation.Services.Security">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<adm:GetDoctorPrescriptionPortalPassword>
<!‐Optional:‐>
<adm:user>
<saga:UserId>9999</saga:UserId>
<saga:GroupId>99</saga:GroupId>
<!‐Optional:‐>
<saga:UserToken></saga:UserToken>
<!‐Optional:‐>
<saga:SystemToken>B52815C6‐C7F2‐4950‐82F5‐144GH60825F12</saga:SystemToken>
</adm:user>
<!‐Optional:‐>
<adm:organizationId>98</adm:organizationId>
<!‐Optional:‐>
<adm:doctorid>9998</adm:doctorid>
</adm:GetDoctorPrescriptionPortalPassword>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Skilar:
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<GetDoctorPrescriptionPortalPasswordResponse xmlns="http://www.t.is/Saga/Presentation/Services/Administration">
<GetDoctorPrescriptionPortalPasswordResult>9998</GetDoctorPrescriptionPortalPasswordResult>
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</GetDoctorPrescriptionPortalPasswordResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

Vefþjónustur fyrir textasýn

SAG3514

Í Textasýnar vefþjónustunum undir MedicalDataService er núna fyllt út í SheetViewData.CurrentEmployeeName og
SheetViewData.SenderEmployeeName.

Safntöflur fyrir klínískar rannsóknarniðurstöður

SAG3483

Gagnabreytingaþjónustan fylgist núna með eyðublöðunum (or) Aðgerðalýsing (11), Taugarannsóknir (339) og Umsögn um rannsókn (411).
Ef breyting á sér stað í þessum eyðublöðum og uppfylla skilyrðin sem eru sett í viewunum V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB11,
V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB339, V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB411 að þá insertast færsla í töfluna TL_LSH_CLINICAL_RESULTS.

Vefþjónusta ChangeSpecialistOnEmergencyCareNote

SAG3405

ChangeSpecialistOnEmergencyCareNote vefþjónustan uppfærir núna aðeins þá dálka í s_sheet_master sem við eiga.

Vefþjónusta MedicalDataService #377

SAG3669

Bætt við property  DefaultDepartmentInt í skilgreiningu fyriir eyðublað #377 Beiðni um meðferð/rannsókn. Gildið er sótt og vistað í NUMBER_10.

VERA (Fyrirspurnalag)

Bætt við stilligildi fyrir tímaramma sem segir til um hvort tímaafbókun skráist sem "Mætti ekki" eða hvort henni sé eytt ef innan tímaramma. Loggun
bætt fyrir afbókanir í gegnum vef.

Vera  tímabókanir fram í tímann

SAG355

SAG2704

Búið var til stilligildi sem stjórnar því hversu margar vikur fram í tímann má bóka tíma í gegnum VERU. Stilligildið er númer 1189.

Vera  birting ofnæmis í Veru

SAG2851

Lýsing skráð með ofnæmi fylgir ekki lengur með ofnæmisskráningu til Veru

VERA (Samskiptaborð)

Vera  Hjálp

SAG2715

F1 virkar ef einingin hefur fókus. F1 virkar hins vegar ekki ef Delphi eining hefur fókusinn. Vandamálið er hluti af samskiptum milli Delphi og wpf
eininga.

Lyfjaendurnýjun  hafna beiðni

SAG2997

Aðrir en læknar geta hafnað beiðni um lyfjaendurnýjun.

Birta upplýsingar um virkar lyfjaávísanir

SAG2634

Upplýsingar um virkar lyfjaávísanir eru birtar í samskiptaborði Veru fyrir virkar beiðnir um endurnýjun lyfseðils. Gerð er fyrirspurn í Lyfseðlaskrá fyrir
virkar lyfjaávísanir með sama ATC kóða. Séu slíkar ávísanir til er birt stöðulína í samskiptaborðinu. Nánari upplýsingar um virka lyfseðla eru
aðgengilegar með því að setja mús yfir stöðutextann.

VERA  Almennar fyrirspurnir

SAG3251

Núna getur VERA samskiptaborð tekið á móti almennum fyrirspurnum frá VERU heilbrigðisgátt með þeim takmörkunum að viðhengi eru ekki leyfð.
Þessi virkni er stillanleg fyrir heilsugæslur sem vilja leyfa almennar fyrirspurnir frá VERU heilbrigðisgátt.

Vinnulisti (gaWorklist)
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Vinnulisti: Samtala sjúklinga er sýnileg neðst í "Klárað", "Klárað af mér", "Óklárað" og "Óklárað hjá mér". Síum bætt við í "Klárað" og "Klárað af
mér".

Vinnulisti  Óklárað

SAG606

SAG2093

Í vinnulistanum "Óklárað" er kominn dálkur "Síðast í umsjá" sem er sá starfsmaður sem síðast var með blaðið í sinni umsjá og sendi blaðið á
núverandi starfsmann.

Yfirlit yfir áætanir í afgreiðslu

Yfirlit áætlana í afgreiðslu

SAG2801

Nýtt viðmót hefur verið gert til að sýna á myndrænan hátt hvernig áætlanir starfsmanna raðast upp og skarast, einkum til að draga fram hvaða
áætlanir eru vefbókanlegar og hverjar ekki.
Þetta er sérstakt forrit sem keyrir utan við Sögu en notandi þarf að skrá sig inn í það með sama notendanafni og lykilorði og hann notar í Sögu.
Viðmótið er tvískipt, en vinstra megin er listi yfir öll virk vefbókanleg aðföng. Með því að velja aðfang úr listanum eru áætlanir starfsmannsins sýndar
hægra megin. Skarist áæltanir, er sú áætlun sem hefur forgang umfram aðra teiknuð ofan á. Hægt er að velja hvort áætlanir séu sýndar með sama
lit og gert er í afgreiðslu, eða hvort vefbókanlegar áætlanir séu dregnar fram með því að gera aðrar áætlanir gráar. Sérstakur hakreikur er notaður til
þess að breyta sýndum litum.
Einnig er hægt að velja að skoða einn dag í einu og breytist þá viðmótið að því leyti að tímalínan er þvinguð að byrja og enda miðað við bókanlegan
tíma viðkomandi aðfangs, jafnvel þótt áætlanir gætu náð útfyrir þann tíma.
Sé valið að horfa á lengra tímabil en 12 daga verða áætlanir mjög smáar á skjánum og ekki hægt að lesa hvað stendur í reitunum, en þá er hægt
að flytja músarbendilinn yfir viðkomandi áætlun og fá nánari upplýsingar um viðkomandi áætlun.
Meðfylgjandi er skjáskot af forritinu í notkun.

Íhlutir (gaPatientItems)

Röðunardálk bætt við töfluna GA_PATIENT_ITEM_GROUP_ITEM og hlutum skilað í viðmót eftir þeim dálk og síðan í stafrófsröð.

SAG1178

Íhlutir

SAG2022

Bætt hefur verið við möguleika á að skrá "endurlögn" þegar verið er að fjarlægja íhlut. Nú eru skráningarmöguleikarnir því:
Fjarlægður
Íhlutur er ekki til staðar
Endurlögn

Íhlutir  Fjarlægja íhlut

SAG2639

Ekki er lengur hægt að velja Endurinnlögn sem athugasemd þegar íhlutur er fjarlægður.

Íhlutir  Áætlaður endingartími

SAG2181

Merkið fyrir áætlaðan endingartíma hefur verið stækkað þannig að það er nú greinilegra.
Áætlaður endingartími sést nú í vísbendingartexta þegar mús er rennt yfir íhlut.
Texti fyrir áætlaðan endingartíma hefur verið samræmdur.

Íhlutir

SAG2180

Nú er ártal alltaf sýnt sem hluti af dagsetningu þegar músarbendilinn er settur yfir íhlut til að sjá frekari upplýsingar um íhlutinn.
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SagaWeb

Breyting á yfirliti yfir íhluti.
Til að auka viðbragðstíma kerfisins sýnir tímalína fyrir íhluti nú einungis virka íhluti einstaklings og íhluti sem voru virkir fáeinum dögum fyrr, sjá
stilligildi 1084. Athuga að ekki er hægt að leiðrétta skráningu íhluta nema þeir séu sýnilegir í tímalínu. Yfirlit yfir íhlutir sem hafa verið fjarlægðir má
nú sjá í nýjum flipa fyrir íhlutasögu.
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