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Nýjungar í Sögu

SAG-2738

SAG-2753

SAG-2756

SAG-2700

ADT (gaADT)

ADT / Lotur
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. Þrjú 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
Önnur gildi eru túlkuð sem 0
Stilligildið er frumstillt með gildinu 2 en kerfisstjóri getur breytt þessu ef útreikningar eru enn of þungir.

Aðgangsstýringar

Aðgangsstýringar - rannsóknarhópur
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.

Aðvaranir sjúklings (Therapy tenging)

Sending ofnæmisupplýsinga frá Sögu til TMM
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.

Eyðublað

Hjálpartæki - flýtilistar
Nú hafa hjálpartæki verið kóðuð. Það þýðir að kerfisstjóri getur skilgreint flýtilista sem inniheldur hóp af hjálpartækjum.

Bætt hefur verið við hnapp ,,Flýtilistar´´ á hjálpartækjakaflann á hjálpartækjablaðinu(#342). Þegar smellt er á hnnappinn birtist glugginn sem sýndur
er hér að neðan og hæg er að velja fyrirframskilgreindan flýtilista 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.

https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2738
https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2753
https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2756
https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2700
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SAG-3011

SAG-2946

Notendur geta áfram valið stök tæki með því að smella á ,,+-´´ stikuna. ,,Kóði í þeim glugga er ,,ISO´´ númer tækis.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

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

Saga.NET

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 lútar
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 De
ild 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

https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-3011
https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2946
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SAG-2708

SAG-2634

SAG-2851

SAG-2704

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_GROUP_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_
GROUP 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 Estim
atedTimeInMin 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]
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_G
ROUP 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]

Upplýsingagluggi (popup)

Breytt útlit á öryggisflöggunarglugga SÍ
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.

VERA (Fyrirspurnalag)

Birta upplýsingar um virkar lyfjaávísanir
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 - birting ofnæmis í Veru
Lýsing skráð með ofnæmi fylgir ekki lengur með ofnæmisskráningu til Veru

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

VERA (Samskiptaborð)

https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2708
https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2634
https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2851
https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2704
https://jira.tmsoftware.is/secure/attachment/52807/52807_nyr_oryggisgluggi.png
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SAG-2997
Lyfjaendurnýjun - hafna beiðni
Ritarar og aðrir en læknar geta hafnað beiðni um lyfjaendurnýjun.

https://jira.tmsoftware.is/browse/SAG-2997

