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What's New

Nýjungar í Sögu
ADT (gaADT)

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

SAG-2737

ADT Innritun/Útskrift

ADT - Lotur - Útskrift

SAG-2707

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

SAG-2604

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

Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá

SAG-2605

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.
Hök fyrir Toradol eru ekki lengu með iv.

Biðlisti (gaWaitingList)

Biðlisti - Meðferð

SAG-2622

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

Biðlisti - Meðferð

SAG-2710

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

Eyðublað

SAG-2638

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 - TR-V hjálpartæki (EB342)

SAG-2682

Í TR-V 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.
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Eyðublað - Beiðni um hjálpartæki #342

SAG-2718

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.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

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

SAG-2663

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferð - Almennt dagplan

SAG-2395

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
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.

SAG-2709

VERA (Samskiptaborð)

Vera - Hjálp

SAG-2715

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.

Íhlutir (gaPatientItems)

Íhlutir - Fjarlægja íhlut

SAG-2639

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