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What's New

Nýjungar í Sögu  Útgáfa 3.1.38.1
Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla  Finna tímabókun

SAG3040

Nú er kominn hnappur til að flytja innihald töflunnar yfir í Excel.

Afgreiðsla  Búa til samskipti í eyðublöðum fyrir símtal

SAG3141

Nú verða samskiptin til í nýjustu komu eða legu sem notandi hefur aðgang að. Ef engin slík koma eða símtal er til þá verða samskiptin til undir
samskiptum í eyðublaðatrénu.

Afgreiðsla  Tenging við meðferðarbiðlista

SAG2140

Staða blaðs eftir að tímabókun tengd beiðni um meðferð er merkt Mætti ekki.
Nú fer blaðið aftur í stöðuna "Á biðlista".

Afritanir inn á læknabréf

Eyðublað  Innlagnarskrá/Sjúkraskrá #15

SAG183

Þegar búin er til ný innlagnarskrá er einungis boðið upp á að afrita gögn af innlagnabeiðnum sem hafa þá deild sem notandi er skráður inn á sem
deild viðtakanda.
Þegar valið er að afrita frá innlagnarbeiðni inn á innlagnarskrá þá er skráð breyting í ferilssögu(g_history) beiðnarinnar.
Glugganum sem birtir innlagnarbeiðnir sem hægt er að afrita af hefur verið breytt. Nú stendur í hausnum ,,Eyðublöð Á innlögn við innlagnarbeiðni á
biðlista´´ og á hnappnum þar sem áður stóð ,,Hætta við´´ stendur ,,Á ekki við´´.
Innlagnardagsetningin á innlagnarskránni afritast nú úr:
Innlagnarbeiðninni sé hún skráð þar.
Ef ekki er skráð innlagnardagsetning í innlagnarbeiðni þá er dagsetningin sett sem upphafsdagur lotu ef innlagnarskráin tilheyrir lotu.
Ef hvorugt skilyrðið hér að ofan er uppfyllt þá er innlagnardagsetningin sett sem dagsetningin í dag.

Eyðublöð  Læknabréf #12  Röðun í hluta Aðgerðir/meðferðir/rannsóknir

SAG3096

Þegar læknabréf #12 er búið til er afritað úr ýmsum tegundum eyðublaða, m.a. aðgerðalýsingum, í kaflann Aðgerðir/meðferðir/rannsóknir. Þessar
upplýsingar eru nú afritaðar í röð frá fyrstu dagsetningu til hinnar síðustu.

Atvikaskráning

Atvikaskráning  Rafrænar sendingar

SAG2256

Rekstraraðilanúmer landlæknis sendist nú með atvikaskráningum.

Aðgangsstýringar

Aðgangsstýringar  Meðferðarskráning

SAG2554

Nú er ekki hægt að skoða gögn fyrir sjúkling sem innskráður notandi hefur ekki meðferðartengsl við án þess að biðja um aukinn aðgang.
Undantekning frá þessu eru dagplönin tvö.
Ekki er lengur hægt að skoða framvindunótur fyrir ,,Alla sjúklinga í lista´´ nema ,,Deild´´ flippinn sé valinn og aðgangsstýringaklasi er ekki stilltur á
,,HospialAccessInfo´´.

Aðgangsstýringar  Aukinn aðgangur

SAG2648

Nú þurfa notendur ekki lengur að biðja sérstaklega um aukinn aðgang þegar beðið er um aðgang að sjúkraskrám einstaklinga sem notandi hefur ekki
meðferðartengsl við. Notandi fær sjálfkrafa aukinn aðgang með því að smella á "Velja" en engan aðgang ef smellt er á "Hætta við".

Aðstandendaskráning
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Persónuupplýsingar, skráning aðstandenda  Logga breytingar á sögu

SAG2621

Bætt var við loggun á breytingasögu aðstandenda. Breytingar eru skráðar í gagnagrunnstöflu. Síðar munu þessar upplýsingar verða aðgengilegar í
notendaviðmóti.

Aðvaranir sjúklings (skráning)

Aðvaranir sjúklings, skráning  Leita með CtrlF í lyfjalista.

SAG2452

Hægt er að nota CtrlF takkann til að hefja leit í lyfjalista fyrir ofnæmisskráningu.

Aðvaranir sjúklings  Lífsógnandi greiningar

SAG3135

Nú eru lífsógnandi greiningar sem skráðar eru á ákveðin eyðublöð afrituð yfir í greiningararm snjókornsins þegar blaðið er staðfest. Stilligildi 1202
ákvarðar hvaða blöð afrita greiningar. Áfram er hægt að skrá greiningar beint í snjókornið og er sú virkni óbreytt.

Biðlisti (gaWaitingList)

Biðlisti og eyðublaðið ,,Beiðni um meðferð/rannsókn #377´´

SAG383

Búinn hefur verið til nýr listi fyrir ástæðu þess að hætt er við innlögn í ,,Beiðni um meðferð #377´´. Listinn er númer 515 í G_GROUP og er frumstiltur
sem afrit af lista 15 sem var notaður áður. Þetta er gert til að aðskilja listann frá þeim sem notaður er fyrir blaðið,,(or) Innlagnarbeiðni  #9´ þegar
hætt er við innköllun í biðlista. Kerfisstjóri getur breytt þessum lista.

Biðlisti  Meðferðarbiðlisti

SAG505

Þegar beiðni um meðferð er samþykkt (sett á biðlista) þá eru skilaboð þess efnis send til undirritaðs aðila á viðkomandi beiðni.
Sé beiðninni hafnað eða hætt við meðferð eru skilaboð þess efnis ásamt ástæðu, send til undirritaðs aðila á viðkomandi beiðni.
Hvort þessar sendingar eru virkar stjórnast af nýju stillgildi 165  Senda póst ef beiðni um meðferð er samþykkt/hafnað

Biðlisti  Meðferðarbiðlisti

SAG2267

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

Eyðublað  Beiðni um meðferð/rannsókn #377

SAG463

Á eyðublaðið var bætt við möguleika á að velja hvort bréf hafi verið sent. Notandi getur hakað við hvort bréf hafi verið sent. Upplýsingar um hvort béf
hafi verið sent eru vistaðar með eyðublaði.
Biðlisti  Meðferð
Dálkinum "Bréf sent" var bætt við meðferðarlistann þar sem fram kemur hvort bréf hafi verið sent.

Dagbók sjúklings

Ný stundaskrá fyrir sjúkling í dagbók

SAG3255

Nú er hægt að prenta stundaskrá sjúklings með því að ýta á takkann "Stundaskrá" sem staðsettur er undir dagatölum í dagbókareiningunni.
Stundarskráin birtir stutt heiti tímabókana sjúklings úr afgreiðslukerfi sem búið er stilla í gagnagrunni að eigi að birtast. Eins birtir stundaskráin alla
aðra viðburði sjúklings eins og leyfi, viðburði utan Sögu og dagbókarviðburði.
Hægt er að prenta þessa stundaskrá á auðveldan hátt.
Stundaskráin birtir einungis tíma í 15 mínútna gluggum og þeir tímar sem hefjast á öðrum tímum eru námundaðir að næstu 15 mínútum á undan.
Dæmi:
Raunverulegur tími: 10:20  10:40
Tími birtur í stundaskrá: 10:15  10:45

Eyðublað

Eyðublað  (or) Sjúkraskrá #15

SAG3129

Nú birtist innlagnardeild með í listanum yfir innlagnarbeiðnir sem boðið er upp á að afrita af þegar blaðið er búið til. Sjá meðfylgjandi mynd:

http://hcvm142008/WhatsNew/WhatsNew.html

2/15

6/24/2015

What's New

Eyðublað  TRV beiðni um iðjuþjálfun #403

SAG2778

Upplýsingar um Sjúkratryggingar Íslands bætt við eyðublað #403 fyrir ofan kaflann "Persónuuplýsingar".

Eyðublað  Bráðamóttökuskrá #418  Lífsmörk

SAG2995

Þegar lífsmörk eru sótt er nú leitað að fyrstu færslu frá innritunardagsetningu fram að útskrifardagsetningu. Hafi sjúklingur ekki verið útskrifaður er
leitað fram til þess tíma þegar aðgerðin er framkvæmd.
Einnig hefur heiti hnapps sem sækir lífsmörk hefur verið breytt í Sækja lífsmörk.

Eyðublað  Beiðni um hjálpartæki(#342)  Flýtiafgreiðsla

SAG2884

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

Eyðublað  Innlagnarbeiðni á Reykjalund #347

SAG2711

Eyðublaði var breytt til samræmis við nýtt eyðublað Reykjalundar. Upplýsingar um nafn og símanúmer aðstandanda eru skráðar handvirkt bætt var
við möguleika á að velja hvort sjúklingur sé tengdur VIRK. Gerðar voru breytingar á sjúkdómsgreiningarkafla þar sem bætt var við svæðum um
starfsgetu og skerðingu og svæði um rannsóknarniðurstöður og sjúkrahúslegur tekin út ásamt kaflanum "Geta".
Í kaflann "Annað" var bætt við LÞS og valmöguleikum fyrir teymi ásamt upplýsingum um eftirfylgd. Undir kaflann "Lyf" var bætt við svæði vegna
reykinga.

Eyðublöð  Samskiptaseðill (#36)

SAG1927

Reitum fyrir Líkamsfituhlutfall, súrefnismettun og kólesteról bætt við kaflann Mælingar.
Samsvarandi upplýsingum bætt við glugga fyrir mælingar sem tengist seðlinum.

Rafræn eyðublöð

SAG1817

Nú er hægt að senda "TRV umsókn um örorkubætur" (eb 390) til Tryggingastofnunar rafrænt með Heklu.

Eyðublað  Bréf og greinargerðir #75

SAG1400

Bætt var við kaflanum ,,Afrit´´.

Eyðublað  Tilkynning um fæðingu #167.

SAG2258

Bætt var við eftirfarandi svæðum :
Í kaflann Meðganga og fæðing.
Reykir við fyrstu mæðraskoðun. Val í reit: já, nei, ekki þekkt
Reykir á 32 viku meðgöngu. Val í reit: já, nei, ekki þekkt
ph í slagæð
ph í bláæð

Eyðublað  Bráðamóttökuskrá #418

SAG3360

Textasvæði undir kaflanum Umræða og áhrif stækkað í 20 línur á skjá.

Eyðublað  TRV Læknismeðferð erlendis #335

SAG2782

Breyttar upplýsingar um fylgd yngri en 18 ára. Heimilisfang Sjúkratrygginga lagfært.
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Bráðamóttökuskrá #418  Velja viðtakendur fyrir útprentun

SAG3052

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.

Eyðublað  Læknisvottorð vegna ferðatrygginga (SFF) #537

SAG3258

Bætt var við nýju blaði sem inniheldur skráningaratriði fyrir læknisvottorð vegna ferðatrygginga.

Eyðublað  Bráðamóttökuskrá #418

SAG3004

Á "Bráðamóttökuskrá" eb418 er komin hnappur í kaflanna "Umræða og afdrif" sem heitir "Afrita lyf" til að afrita ávísuðum lyfjum af staðfestum
lyfseðlum í sömu samskiptum.

Eyðublað  "TRV Beiðni um viðbótar/langtímameðf. í talþjálfun"

SAG3020

Bæst hefur við nýtt eyðublað "TRV Beiðni um viðbótar/langtímameðf. í talþjálfun" með stutta heitið "TRV talþj.viðb".

Eyðublað  Lyfseðill #187, (lv) lyfseðill #292 og Lyfseðill fyrir undanþágulyf #443

SAG3225

Nú kemur viðvörun ef reynt er að afrita eyðublað af gerðinni Lyfseðill #187,(lv) Lyfseðill #292 og Undanþágulyfseðill #443, ef að valinn sjúklingur
hefur ofnæmi fyrir lyfi á lyfseðlinum.
Viðvörun birtist ef ATC kóði lyfs inniheldur 7 stafi ATC kóða sem ofnæmi er skráð fyrir.

Viðvörun birtist ef ATC kóði hefur fyrstu 5 stafina af ATC kóða sem ofnæmi er skráð fyrir.

Eyðublað #536  Greinargerð með beiðni um staðfestingu vegna augasteinsaðgerðar

SAG2802

Nýju eyðublaði bætt við Sögu. Hefur fengið heitið Greinargerð með beiðni um staðf. augasteinsaðg., stutta heitið eða skammstöfun Augasteinsaðg.
Það hefur fengið númer #536.

Eyðublað  Beiðni um staðfestingu vegna augnsteinsaðgerðar #535

SAG2803

Nýtt eyðublað bætt við Sögu. Heitir Beiðni um staðfestingu vegna augasteinsaðgerðar #535. Stutt heiti Augasteinsaðg..

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublaðaeining  Hefja ný samskipti

SAG3003

Þegar hægri smellt er á lotu eða innlögn er nú hægt að velja að hefja ný samskipti með því að nota forstillt sniðmát.
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Eyðublöð  Sending blaða milli lækna og ritara

SAG2945

Ef læknir hefur fengið blað sent frá ritara er nú sjálfkrafa stungið upp á viðkomandi ritara ef notandinn velur aðgerðina Undirrita og senda/skila á
ritara en áður hét aðgerðin Undirrita og senda á ritara

Eyðublöð #381 og #529 flutt á milli kafla

SAG325

Eyðublöðin ,,Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið)" (#381) og ,,Beiðni um myndgreiningu (Röntgen Domus)" (#529) hafa verið færð úr kaflanum
fyrir bréf og greinargerðir í rannsóknakaflann í Eyðublöðum þar sem stöðluðu beiðnina ,,Beiðni um myndgreiningu" (#355) er einnig að finna.

Eyðublöð  Úrelding blaða

SAG1735

Eyðublöð sem tengdust HNLFÍ voru fjarlægð úr Sögu. Eyðublöðin eru eftirfarandi:
188 (nf) Innlagnarblað
189 (nf) Sjúkraskrá (beiðni)
190 (nf) Útskriftarnóta
191 (nf) Samskiptaseðill
192 (nf) Meðferðarseðill hjúkrunar
223 (nf) Beiðni um meðferð
290 (nf) Meðferð
397 (nf) Innlagnarblað  forsíða
Blöðin eru því ekki lengur aðgengileg í Sögu og búið að merkja þau sem úrelt í grunni.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Lyfjaendurnýjun í Lyfseðlaskrá: Afgreidd lyf

SAG2702

Aðgerðin lyfjaendurnýjun var færð úr griddi í aðgerðarhnapp

Forsíða sjúklings  Atvik einstaklings

SAG2338

Bætt við leitar möguleika í Atvik, ítargluggan (expanded view).
Leitað er í öllum strengjum hvers atviks.

Forsíða sjúklings  Aðstandendur

SAG1140

Upplýsingar um aðstandendur gerðar aðgengilegar á forsíðu sjúklings. Fram koma upplýsingar um aðstandanda, tengsl hans við sjúkling og hvernig
hægt er að hafa samband við viðkomandi. Einnig koma fram upplýsingar um hvort viðkomandi sé nánasti aðstandandi, hafi forræði og hvort veita
megi upplýsingar. Bold texti á nafni aðstandanda segir til um hvort viðkomandi eigi skráð sjúkragögn.
Úr ítarglugga (expanded view) er aðgengi að skráningarglugga með hnappnum 'Skrá aðstandendur'.

Forsíða sjúklings  Göngudeildarnótur

SAG1282

Heiti á dálkunum Kóði og Greining breytt í Aðalkóði og Aðalgreining, aðrar greiningar innan lotu birtast í nýjum dálki; Aðrar greiningar.
í ítarsýn er ekki lengur sjálfkrafa hópað eftir Ferlilotu.
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Forsíða sjúklings  Lyfjaendurnýjun

SAG2798

Þegar lyf er endurnýjað í forsíðu sjúklings og VERU samskiptaborði er alltaf búinn til samskiptaseðill og hægt er að velja ICD10 greiningar til að
vandaliða við.

Forsíða sjúklings  Rafræn eyðublöð > Rafræn bréf

SAG3166

Heiti á einingu/kafla 'Rafræn eyðublöð' breytt í 'Rafræn bréf'.

Forsíða sjúklings  Afrita gögn

SAG1801

Notandi getur valið öll gögn og afritað úr eftirfarandi listum í Forsíðu sjúklings: Bólusetningar, Læknabréf, Eyðublöð, Viðhengi og Rafræn eyðublöð.
Með afrituninni fylgja dálkhausar úr listanum.

Lyfjaendurnýjun  Ofnæmi og öryggisflaggað lyf

SAG2046

Aðvaranir um ofnæmi og öryggisflaggað lyf birtast nú strax þegar verið er að gera lyfjaendurnýjun í Forsíðu Sjúklings og VERU samskiptaborð

Forsíðu sjúklings  Hjúkrunaryfirlit

SAG722

Textasýn fyrir framvindunótur í hjúkrunaryfirliti í Forsíðu sjúklings birtir nú deildirnar sem hjúkrunargreiningar og framvindunótur tilheyra.

Forsíða sjúklings  Verkjaskráningar í hjúkrunaryfirliti

SAG3107

Verkjaskráning í hjúkrunaryfirliti á forsíðu sjúklings uppfærð. Nú eru tveir dálkar, annar fyrir styrk verks í hvíld en hinn fyrir styrk við hreyfingu. Þessi
breyting er til samræmis við breytt skráningarform fyrir verkjaskráningu í mælingaeiningu, sbr. SAG1923.

Forsíða sjúklings  Nýr kafli "Rafræn vottorð"

SAG1759

Í forsíðu sjúklings hefur verið bætt við einingu sem sýnir rafrænar vottanir
Þessi eining sýnir eftirtalin eyðublöð:
51 TRV lyfjaskírteini
390 TRV umsókn um örorkubætur
400 TRV grunnvottorð læknis vegna krabbameins
413 TRV grunnvottorð læknis vegna nýrnabilunar
532 TRV Þakskírteini SÍ vegna lyfjakostnaðar
534 TRV Grunnvottorð til umsóknar um hjálpartæki
225 Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm
405 Tilkynning um aukaverkun vegna lyfs

Forsíða sjúklings og undirkaflar
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Notandi getur notað backtakkann á mús eða backspace til að fara til baka í forsíðueiningu. Einnig er hægt að nota backtakkann fyrir vafra á þeim
lyklaborðum sem hafa hann.

Forsíða sjúklings  Velja afgreiðslu fyrir listann ,,Mættir''

SAG3174

Fellilista bætt við haus listans ,,Mættir'' á Forsíðu sjúklings þar sem hægt er að velja að sía eftir þeim afgreiðslum sem heyra til innskráningardeildar
notanda.

Forsíða sjúklings  Mælingar (stækkuð mynd)

SAG884

Bætt við tökkum til að sía eftir tímabili.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

Forsíða sjúklings  Lyfseðlaskrá

SAG2491

Rafrænt lyfseðlanúmer kemur nú fram í textasýn í Lyfseðlaskrá í forsíðu sjúklings

Forsíða sjúklings  Lyfseðlaskrá: Óútleyst lyf

SAG2853

Hægt er að prenta út yfirlit yfir virka lyfseðla í Lyfseðlaskrá: Óútleyst lyf í forsíðu sjúklings.

Forsíða sjúklings  Afgreidd lyf

SAG2582

Lyf eru nú flokkuð saman samkvæmt ATC kóða, styrk og hvort lyf sé í skömmtun og nýjasta afgreiðslan er sýnd í töflunni.
Í svæði neðan við töfluna birtast aðrar afgreiðslur í sama flokki, raðað eftir dagsetningu.

Gagnagrunnur

Safntöflur fyrir klínískar rannsóknarniðurstöður

SAG2400

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.

Kerfisumsjón (gaAdministrator)

Kerfisumsjón  Logganir

SAG619

Kerfisumsjón  Logga stofnun á notendum og allar breytingar sem gerðar eru á honum og aðgangi hans

Lyfjaleit

Lyfjaleit  Samvirknilyf

SAG3444

Nú er hægt að velja samvirknilyf inn á lyfseðil í lyfjaleit með því að smella á lyfið og slá á <Enter> eða með því að tvismella á lyfið.

Límmiðar (útprentun)

Afgreiðsla  Prentun límmiða

SAG2209

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.
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Athugið að engar upplýsingar prentast um endurkomudeildina eins og gerist ef prentað er og til er koma fyrir tímabókunina.

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferðarskráning  Athugasemdir við verkþætti

SAG406

Athugasemdir við verkþætti í ferlum eru nú birtir í Ferlissögu.
Verkþættir eru nú feitletraðir í Ferlissögu.

Meðferðarskráning  Flýtihnappur fyrir skráningu mælinga

SAG1785

Búin til hnappur til að opna skráningaglugga fyrir mælingar undir hjúkrunarferli. Hnappurinn opnar skráningarglugga fyrir allar mælingar og kemur í
staðinn fyrir hnapp sem opnaði aðeins á skráningar fyrir verki.

Mælingar (gaMeasurements)

Eyðublöð  Bráðamóttökuskrá #418  kaflinn Lífsmörk og mælingar

SAG2590

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  Lífsmörk og súrefni  Athugasemdarreitur

SAG1726

Í skráningargluggann fyrir lífsmörk og súrefni er kominn reitur fyrir athugasemdir. Þessi reitur er ætlaður fyrir almennar athugasemdir sem tengjast
þeirri mælingu sem er verið að skrá hverju sinni.
Hægt er að sjá athugasemdartextann í nýjum dálki í lífsmarka og súrefnis töflunni.

Mælingar  Vaxtarrit barna

SAG1725

Nú er Athugasemdir reiturinn ekki lengur hluti af Líkamlegur þroski kaflanum heldur er reiturinn í sér kafla.
Virknin fyrir Athugasemdir reitinn hefur ekki breyst.

Mælingar  Þvag og hægðir

SAG1724

Skráningaratriðið Form er núna Form og útlit.
Meconium hægðir og Mjólkurhægðir er nú hægt að velja sem skráningaratriði fyrir Form og útlit.

Mælingar  Innsláttur fyrir vaxtarlínurit barna

SAG2386

Bætt við innsláttarsviði fyrir dagsetningu.

Þessi breyting einfaldar innslátt á eldri gögnum þar sem ekki þarf lengur að fletta í dagatali til að finna rétta dagsetningu.

Mælingar  Uppfærð línurit fyrir verkjaskráningu

SAG3108

Línurit fyrir verkjaskráningu í mælingaeiningu uppfærð sbr. SAG1923.

Lífsmörk og mælingar  Mat á sjálfsbjargargetu

SAG2781

Nú er hægt að slá inn upplýsingar í mati á sjálfsbjargargetu og láta kerfið reikna út Barthel stig fyrir einstakling.
Sjá nánar í Sögu hjálpinni.

Mælingar  Breytingar á verkjaskráningu

SAG1923

Innskráningarformi fyrir verkjaskráningu breytt eins og tilgreint í hönnunarskjali LSH.
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.

Mælingar  Lífsmörk og súrefni

SAG1828

Bætt við mælingunni, miðgildisslagæðarþrýstingi (Mean Arterial Pressure) undir "Blóðþrýstingur" í skráningarglugga. Bætt við dálki í Lífsmörk og
súrefni  Tafla fyrir nýju mælinguna. Gildi fyrir mælingu er reiknað í skráningarviðmóti. Gildið er reiknað með eftirfarandi formúlu: (2 * DP + SP) / 3
þar sem DP = BÞ Neðri mörk og SP = BÞ Efri mörk.

Persónuupplýsingar

Leit í læknaskrá
http://hcvm142008/WhatsNew/WhatsNew.html
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Við leit í læknaskrá er nú hægt að leita eftir hluta úr nafni.

Rafræn eyðublöð (gaWPFElectronicSheets)

Rafræn eyðublöð  Starfsheiti viðtakanda

SAG2433

Starfsheiti viðtakanda birtist nú í fellilista fyrir viðtakendur í Rafrænum eyðublöðum.

Þegar valinn er nýr viðtakandi sést starfheiti (e. profession) í stað faghóps.

SAG2283

"Senda blað á aðra deild" heitir núna "Flokka á annarri deild" til að fyrirbyggja misskilning. Þær deildir sem birtast í þessum lista eru einungis þær
deildir sem hafa flokkara notendur til að flokka rafræn eyðublöð.

Almennt í Sögu

Ónotuð eyðublöð fjarlægð úr Sögu

SAG2828

Eftirfarandi blöð hafa verið fjarlægð úr Sögu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

16 (pt) Sjúkraskrá  Geðdeild
17 (pt) Geðskoðun  Geðdeild
47 (pt) Grunnupplýsingar Geðdeild
48 (sp) Vinnublað  Bæklunarlækningar
57 (sp) Vinnublað  Barnalækningar
62 (sp) Heilsufarssaga Barnalækninga
77 (er) Fyrirmæli
174 (h) Framvinda og mat
179 (h) Legublað sjúklings
183 (h) Upplýsingasöfnun hjúkrunar
188 (nf) Innlagnarblað
189 (nf) Sjúkraskrá
190 (nf) Útskriftarnóta
197 (er) Endurkoma/árlegt mat v/sykursýki
199 (er) Rannsóknaniðurstöður v/ sykursýki
223 (nf) Beiðni um meðferð
235 (he) Reykingavarnir
290 (nf) Meðferð

Eyðublöð  Kóðaleit

SAG620

Forgangskóðar, skilgreindir í C_S_PRIORITY_CODES, eru nú mögulegir í kóðaleit fyrir úrlausnir.
Forgangskóðar fyrir eftirtalin kóðunarkerfi hafa verið unnir í samstarfi við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
EGILL
LOINC
NCSP
SIGGI
STARRI
Athuga stilligildi 48 varðandi það hvernig forgangskóðar eru virkjaðir fyrir notendur.

Samtengingar (grunna)

Samtengingar grunna  Skrá ofnæmi í eigin grunn

SAG2664

Nú er hægt  þegar skoðuð eru sjúkragögn frá öðrum stofnunum í Forsíðu Sjúklings  að skrá í staðbundin (local) gagnagrunn ofnæmi sem skráð
hafa verið á annarri stofnun. Þetta er gert með því að velja fyrst viðkomandi línu í flipanum "Ofnæmi" og smella síðan á hnappinn "Skrá". Athugið að
ekki eru leyfðar tvískráningar (t.d. að skrá ofnæmi fyrir ákveðnu lyfi eða efni ef slík skráning er þegar til staðar).

Forsíða sjúklings  Samtengingar

SAG2886

Flipanum Komur í skjámyndinni Aðrar stofnanir (Sjúkragögn á öðrum heilbrigðisstofnunum hefur verið breytt þannig að í dálkinum Koma standi Utan
ferlis' þar sem áður var Heilsugæsla og í ferli' þar sem áður var Göngudeild.
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Sjúklingaval (gaPatientSelectionBar)

Sjúklingaval  Notendastillingar

SAG1831

Sá flipi sem notandi valdi síðast í sjúklingavali er nú vistaður og helst óbreyttur þegar flakkað er á milli eininga.

Sjúklingaval  Nýr felligluggi í flipanum Mættir

SAG2330

Nýjum felliglugga var bætt við flipann Mættir í sjúklingavali. Í felliglugganum er hægt að velja úr afgreiðslum sem skráðar eru undir innskráningardeild
notanda. Sjálfgefið val er að birta alla sjúklinga sem bíða hjá þeim afgreiðslum sem notandi hefur aðgang að.

Skel (gaShell)

Saga  Titilrönd

SAG1645

Nú er hægt að skrá hjálpartexta sem birtist aftast í titilrönd Sögu. Þar er t.d. hægt að skrá símanúmer og tölvupóstfang tölvudeildar.
Textinn er skráður í stilligildi 1201.

Aðgerðinni Afskrá bætt við Söguvallista

SAG3054

Aðgerðinni Afskrá, með fýtilyklinum Ctrl+Alt+U, var bætt við Söguvallista í öllum einingum. Flýtilykillinn tilheyrði áður Skýrsluumsjónareiningu sem
nú hefur engan flýtilykil.

Skýrsla (CR skrá)

Skýrslur  Uppflettingar í sjúkraskrá

SAG959

Búin var til ný skýrsla: ,,SAGA3.1 Umsj: Uppflettingar í sjúkraskrám einstaklinga, án kt. notenda". Hún er eins og gamla skýrslan ,,SAGA3.1 Umsj:
Uppflettingar í sjúkraskrám einstaklinga", nema í staðinn fyrir nöfn, kennitölur og notendanöfn notenda sem hafa flett upp sjúkraskrám er nú einungis
nöfn og faghópar. Þetta var gert til að geta mætt þeirri þörf að geta látið einstaklingum yfirlit í té án þess að of persónulegar upplýsingar um einstaka
notendur kæmu fram.

Textasýn (gaTextViewRTF)

Textasýn  TRV Ferð skúklings til meðferðar utan heimahéraðs #387

SAG764

Bætt við upplýsingum úr eyðublaðinu í textasýn.

Textasýn  Ferðakostnaður sjúklinga innanlands

SAG2249

Bætt við upplýsingum úr eyðublaði #24 Skýrsla vegna ferðakostnaðar sjúklings innanlands.
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Eyðublað #297  Textasýn fyrir enskt læknabréf #297

SAG3218

Blaði bætt við í textasýn

Textasýn (WPF)

Ný textasýn  Upplýsingar um breytingar á persónuupplýsingum

SAG1403

Bætt við upplýsingum um breytingar á persónuupplýsingum sjúklings. Textasýnin birtir upplýsingar um hvenær og hver breytti persónuupplýsingum
eða upplýsingum um aðstandendur sjúklings.

Ný textasýn  Aðstandendaskráning

SAG2620

Ný textasýn birtir nú upplýsingar um hvort (og þá hvenær) aðstandendaskráningu sjúklings var breytt.

Ung og smábarnavernd (gaChildrenObservation)

Ung og smábarnavernd  Flýtitextar

SAG475

Nú er hægt að setja inn flýtitexta í textasvæði í Ung og smábarnavernd. Virknin er eins og í Eyðublöðum. Flýtitextar eru búnir til í Mínar stillingar eða
með því að smella á CTRL+SHIFT+T innan í textasvæði sem styður flýtitexta. Hægt er að setja inn flýtitexta sem búið er að skilgreina með því að
skrifa ,,%´´ og nafn flýtitextans beint á eftir og smella síðan á CTRL+T.
Hægt er að búa til flýtitexta fyrir innskráðan notanda og auk þess getur notandi sem hefur tiltekin réttindi búið til flýtitexta fyrir innskráningardeild. Allir
notendur sem skrá sig inn á deildina geta þá notað þann flýtitexta.

Til kerfisstjóra:
Til að notandi geti búið til flýtitexta fyrir deild þarf notandi að vera með hlutverk, sem veitir aðgang að Eyðublöðum og Ung og smábarnavernd og er
með ,,Flytitextar_Deild´´ aðgang settann. Sjá mynd hér að neðan:

Vefþjónustur (external)

Vefþjónustur  Útfyllt af

SAG2996

Ný vefþjónusta hefur verið gerð til að breyta svæðinu "Útfyllt af" í undirskriftum á eyðublöðum.
Þessi nýja vefþjónusta er skilgreind undir MedicalDataService og heitir ChangeSheetFilledByUser og tekur inn þrjár breytur:
notendaauðkenni
númer eyðublaðs
númer nýja starfsmannsins sem skal settur sem útfyllingaraðili.
Tæknilegri lýsing á skilgreiningu þjónustunnar er svona:
ChangeSheetFilledByUser(UserAuthentication user, int sheetInt, int userId);
Notkun á þessari vefþjónustu er skráð í ferilsögu blaðs með textann "Útfyllt af breytt með vefþjónustu" (gildi 38).

Vefþjónustur  Ástæða komu

SAG3067

Ný vefþjónusta sem sækir Ástæðu komu úr nýjustu útgáfu upplýsingaskrár einstaklings.
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Þjónustan er í MedicalDataService þjónustu og heitir ReasonForArrival

Vefþjónustur  Upplýsingar um lotu fyrir einstakling

SAG2394

GetActiveTreatmentsByPersonId skilar nú AdmissionInfoId og AdmissionName

Vefþjónustur  Upplýsingar um lotu fyrir einstakling

SAG3185

Heiti lotu hefur nú verið bætt í TreatmentInfoData objectið sem vefþjónustuaðgerðin GetTreatmentsByPersonId skilar.

Vefþjónustur  Blaðinu „Beiðni um álit sérfræðings“ #45“

SAG3303

Nú er hægt að búa til blaðið „Beiðni um álit sérfræðings“ með þjónustunni „SagaServices/MedicalData/MedicalDataService.svc“. Það lýtur sömu
lögmálum og önnur blöð.
Hér er lýsing á breytunum í .Net klasanum fyrir blaðið:

// Upplýsingar um beiðni
// CslaProperty string PurposeAndQuestions Ástæða beiðni og spurningar sem óskast svarað [S_SHEET_DETAIL.CLOB_TEXT ‐ Li
neNo = 1]

// CslaProperty int? RequestInfoReceiverEmplInt Viðtakandi beiðni receiver userId ‐ í kaflanum ,,Upplýsingar um beiðn
i´´ [NUMBER_3]
// CslaProperty int? RequestInfoWardId Deild sem óskað er ráðgjafar frá ID ‐ í kaflanum ,,Upplýsingar um beiðni´´ [NUMB
ER_10]

// CslaProperty string RequestInfoReceiverDoctorNo Viðtakandi beiðni DoctorNo ‐ í kaflanum ,,Upplýsingar um beiðni´´ [E
DIT5_1]

// CslaProperty string RequestInfoReceiverNameAndSpeciality Viðtakandi beiðni receiverName and speciality ‐ í kaflanum
,,Upplýsingar um beiðni´´ [EDIT120_1]
// CslaProperty string RequestInfoImportanceOfConsult Ráðgjöf óskast, texti úr g_group með group_int = 235 ‐ í kaflanum
,,Upplýsingar um beiðni´´ [EDIT120_4]

// CslaProperty string RequestInfoConsultWardNameAndTelephone Deild sem óskað er ráðgjafar frá nafn og sími ‐ í kaflanu
m ,,Upplýsingar um beiðni´´ [EDIT120_6]
// CslaProperty string RequestInfoReceiverSpciality Speciality ‐ í kaflanum ,,Upplýsingar um beiðni´´ [EDIT120_22]
// Sjúkrasaga og rannsóknir
// CslaProperty string MedicalHistoryAndResearch Sjúkrasaga og rannsóknir [S_SHEET_DETAIL.CLOB_TEXT ‐ LineNo = 2]
// Niðurstaða og ráðleggingar berist einnig til
// CslaProperty int? CopySignEmplInt Starfsmannanúmer fyrir undirskrift ‐ í kaflanum ,,Niðurstaða og ráðleggingar beris
t einnig til´´ [NUMBER_2]
// CslaProperty string CopySignEmplPersonId EmployeePersonId ‐ í kaflanum ,,Niðurstaða og ráðleggingar berist einnig ti
l´´ [EDIT20_1]
// CslaProperty string CopySignEmplMobilePhone EmployeeMobilePhone‐ í kaflanum ,,Niðurstaða og ráðleggingar berist einn
ig til´´ [EDIT20_2]
// CslaProperty string CopySignEmplName EmployeeName ‐ í kaflanum ,,Niðurstaða og ráðleggingar berist einnig til´´ [EDI
T60_1]
// CslaProperty string CopySignEmplProfession EmployeeProfession ‐ í kaflanum ,,Niðurstaða og ráðleggingar berist einni
g til´´ [EDIT60_2]
// CslaProperty string CopySignEmplOrganization ‐ í kaflanum ,,Niðurstaða og ráðleggingar berist einnig til´´ [EDIT12
0_5]
// CslaProperty DateTime? CopySignEmplSignDate Dagsetning ‐ í kaflanum ,,Niðurstaða og ráðleggingar berist einnig til´´
[DATE_1]

Vefþjónustur  Textasýn

SAG3423

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

Vera (Fyrirspurnalag)

Upplýsingar um virkar lyfjaávísanir í spjallborði Veru
http://hcvm142008/WhatsNew/WhatsNew.html
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Endurbætur hafa verið gerðar á birtingu upplýsinga um virkar lyfjaávísanir í spjallborði Veru.
Eins og í fyrri útgáfu er birt stöðulína í forsíðunni sem gefur til kynna hvort sjúklingur á virkar lyfjaávísanir á lyfið (eða samheitalyf) sem beðið er um
endurnýjun á.

Ef notandi færir mús yfir línuna eru birtar nánari upplýsingar um bæði virkar og eldri lyfjaávísanir fyrir lyf eða samheitalyf.

Vera (Samskiptaborð)

Vera samskiptaborð  Ósk um lyfjaendurnýjun

SAG1738

Nú er hægt að skrá nýjar greiningar til vandaliðunar þegar verið er að gera lyfjaendurnýjun í gegnum Veru samskiptaborð.

Vera samskiptaborð  Töku lýkur á lyfi

SAG2882

Ef lokadagsetning á töku lyfs, sem verið er að endurnýja, er þekkt þá koma upplýsingar um það fram með uppl um 'Síðast ávísað á stofnun' í
lyfjaendurnýjun í Veru spjallborði.

Vera samskiptaborð  Eldri fyrirspurnir

SAG1969

Allar eldri fyrirspurnir eru ekki lengur sóttar sjálfkrafa þegar flipinn Eldri fyrirspurnir er valinn. Nú þarf að slá inn leitarskilyrði í leitarbox og staðfesta
leitina með því að ýta á enter.

Viðhengi (gaAttachments)

Viðhengi  Opna sjálfkrafa síðast valinn flipa.

SAG1655

Flipi sem síðast var valinn (Samskipti eða Viðhengi) opnast sjálfkrafa þegar viðhengjaeining er opnuð. Staða flipa er vistuð fyrir hvern notanda. Ef F7
takki er notaður í eyðublaðaeiningu opnast viðkomandi samskipti í samskiptaflipanum óháð fyrri stöðu viðhengjaforms.

Yfirlit yfir áætlanir í afgreiðslu

Yfirlit yfir vefbókanlega tíma

SAG3133

Nýtt tól sem sem sýnir á grafískan hátt þá vefbókanlegu tíma sem eru skilgreindir fyrir valið aðfang, sé aðfangið merkt vefbókanlegt

Íhlutir (gaPatientItems)

Íhlutir  Forsíða sjúklings

SAG2660

Ef íhlutur er fjarlægður í gegnum forsíðu sjúklings stendur nú 'Tekinn niður' í hint glugganum í Íhlutir einingunni í stað 'tekinn niður' áður.

Íhlutir  Nánari upplýsingar

SAG2654

Nú stendur 'Settur upp' í staðinn fyrir 'Sett í' fyrir framan ísetningardag íhluts í Nánari upplýsingar glugganum.
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Íhlutir  Nánari upplýsingar

SAG2659

Ef íhlutur hefur verið fjarlægður þá er textinn í Nánari upplýsingar 'Tekinn niður' í staðinn fyrir 'Tekið úr'.

Útskriftaráætlun

Útskriftaráætlun  Stuðningur við innlögn

SAG2468

Bætt við "nánar" fyrir allar spurningar í kaflanum "Stuðningur við innlögn".
Eftirfarandi upplýsingar úr Hlutverk og félagsleg tengsl eru afritaðar; Annað (stuðningur á og utan heimilis) í viðeigandi línur.
Upplýsingar um Þvaglegg, stóma, stóma (uro) og kæfissvefnsvél eru nú afritaðar í kaflann Hjálpartæki v/ADL
Heitinu Lyfjatiltekt var breytt í Lyfjaskömmtun.

Útskriftaráætlun  Áætluð útskriftardagsetning

SAG2465

Áætluð útskriftardagsetning uppfærist nú í útskriftaráætlun sé henni breytt í ADT legum. Einnig er hún afrituð úr legum þegar útskriftaráætlun er búin
til í fyrsta sinn eða þegar valið er að hreinsa.

Útskriftaráætlun  Lyf, bréf og vottorð

SAG2466

Orðinu fundir" bætt við heiti kafla. Nýrri spurningu, "Þarf fjölskyldufund" bætt við.
Ný spurning með nýjum texta búin til; upplýsingar um áætlaðan útskriftartíma kynntar sjúklingi/aðstandendum. Eldri spurning tekin úr notkun.
Texta fyrir "Lyfjatiltekt" breytt í "Lyfjaskömmtun" og Spurningu um hvort útskriftarnóta hafi verið send heimilislækni tekin út.

Útskriftaráætlun  Viðbætur

SAG2473

Nýjum kafla, Eftirfylgd, bætt við Útskriftaráætlun. Í kaflanum er hægt að skrá margar línur þar sem fylgt er út í svæðin: Þarf, Eftirfylgd og nánar
ásamt upplýsingum um hvenær og hver merkir við.

Útskriftaráætlun  Útskriftardagsetning

SAG2631

Tegund dálksins sem sýnir áætlaðan útskriftardag breytt úr 10 í 16 (óbreytanlegur texti) og bætt við fyrirsögn hans upplýsingum um að viðkomandi
gildi sé afritað úr leguskráningu.

Útskriftaráætlun  Hjálpartæki v/ ADL

SAG2470

Kaflinn færður upp fyrir kaflann Þjálfun / endurhæfing og er nú 7. undirkafli í Útskriftaráætlun.
Bætt við haki fyrir Beiðni farin.

Útskriftaráætlun  Þjálfun / endurhæfing

SAG2471

Framsetningu á kaflanum þjálfun / endurhæfing breytt til samræmis við kaflann Hjálpartæki v/ADL.
Nú er hægt að bæta við línum ásamt því sem settur var inn fellilisti til að velja þau úrræði sem í boði eru.

Útskriftaráætlun  Útlit

SAG2464

Útlínur milli svæða hafa verið dekktar.

http://hcvm142008/WhatsNew/WhatsNew.html
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