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What's New

Nýjungar í Sögu  Útgáfa 3.1.38.2
Bakgrunnsvinnsla Sögu

Vera  Lyfjaendurnýjun/Almennar fyrirspurnir

SAG3626

Allar beiðnir frá VERU sem berast á sama degi lenda núna í sömu samskiptum eftir tegund samskipta.
Allar lyfjaendurnýjunarbeiðnir sem berast á sama degi frá sama sjúklingi lenda núna í sömu samskiptum fyrir lyfjaendurnýjun og
almennar fyrirspurnir undir sömu samskiptum fyrir almennar fyrirspurnir.

Viðmót til að stilla bakgrunnsvinnslu í Sögu

Stillingar á Sögumiðlara

SAG3041

Allar stillingar sem áður voru í config skránnum fyrir Sögu Server (ClientIntegration og Saga Application Server) eru núna komnar í
gagnagrunninn. Allt nema gagnagrunnstenginstrengurinn.
Komnar eru töflurnar SERVER_SETTINGS, SERVER_SCHEDULE_SERVICES, SERVER_STARTUP_SERVICES.

Aðvaranir sjúklings (skráning)

Snjókorn  Breytingar flokkaheitum fyrir smitgát

SAG3755

Smitgátarflokkar breytast skv. skilgreiningu LSH. Um er að ræða breytingar á heitum flokka, viðbætur og úreldingu á ónotuðum. Eldri
skráningar eru þó í fullu gildi og breytast ekki. Eftir breytingu er listinn sem hér segir:
• AmpC (ESBLM)
• ESBL (ESBLA)
• Karbapenemasi (ESBLkarba)
• MÓSA/MRSA
• VÓE/VRE (Vancomycin ónæmir enterococcar)
• Aðrar fjölónæmar bakteríur
• Annað

Snjókorn  Breytingar á skráningu á smitgát

SAG3754

Skráningarglugga breytt í samræmi við greiningu LSH. Fellldir út fellilistarnir Einangrun og Nánar. Í stað þessara lista birtist alltaf
textinn ,,Einangrun vegna smithættu'' þegar ástæða smitgátar hefur verið valin. Einnig fellt út dagsetningarsviðið Hefst. Stilligildi #1210
bætt við sem stjórnar birtingu á skýringartexta fyrir skráningu. Hjá LSH er þessi texti ,,Sýkingavarnadeild sér um skráningu á smitgát''.

Biðlisti (gaWaitingList)

Meðferðarbiðlisti  Staðsetning

SAG3772

Nú sést staðsetning meðferðar hafi hún verið skráð í eyðblaðinu Beiðni um meðferð #377.

Dagbók sjúklings

Meðferðarskráning  Dagbók sjúklings

SAG3379

Nú sjást öll leyfi sjúklings í dagbókinni.

Eyðublað
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Eyðublað  Umsókn um undanþágu v/lýtalækninga #423

SAG3738

Við kaflann tegund meðferðar var bætt innsláttarsvæði fyrir nánari upplýsingar.
Nýjum kafla, "Fylgiskjal með umsókn" bætt við þar sem notandi getur skráð hvort vottorð um skerta líkamsfærni fylgi umsókn.
Heimilisfangi Sjúkratrygginga breytt í haus eyðublaðs.

Eyðublað  Beiðni læknis um þjónustu hjá VIRK #444

SAG3951

Fyrirsögn blaðsins breytt í "Beiðni læknis um þjónustu hjá VIRK".
Í kaflann "Starf" var bætt við upplýsingum um um framfærslu sjúklings.
Köflunum "Vinnusaga", "Heilsubrestir" og "Tillögur læknis að úrræðum í starfsendurhæfingu" var bætt við eyðublaðið og kaflinn
"Rannsóknir" tekin út.
Skýringartextum í köflunum "Endurhæfing" og "Áfengi, lyfjaneysla eða vímuefnaneysla" breytt og bætt við leiðbeiningartexta
neðst á eyðublað.

Eyðublað  Umsögn um rannsókn #411

SAG2717

Dagsetningu beiðni bætt við kaflann Svar. Dagsetningin er afrituð úr beiðni þegar það á við en einnig er hægt að slá inn í svæðið
viðeigandi dagsetningu. Textasýn fyrir eyðblaðið var breytt, en í hana vantaði upplýsingar um dvalarstað og allar upplýsingar um svar.
Hvorutveggja var bætt við textasýn.

Þegar eyðublað af tegund Læknabréf er sent rafrænt milli stofnana, þá fylgja nú hugsanleg viðhengi með og vistast í gagnagrunni
þeirrar stofnunar sem rafræna læknabréfið var sent til.

SAG4003

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð  Virkjun á komu þegar blaði er bætt í samskipti

SAG3470

Nú er koma sem búið er að samþykkja ekki lengur opnuð ef blaði sem er ekki í stilligildi 1086(Listi af eyðublöðum með ADT kóða) er
bætt í samskipti.

Eyðublöð  Sýn á lotur

SAG3450

Val notanda á því hvort hann vilji sjá ófrágengnar lotur er vistað með öðrum stillingum notanda. Þegar notandi opnar aftur einingu er
stilling á lotum sú sem hann valdi síðast.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Lyfjakort, starfsmannakort og sjúklingakort

SAG1018

Afskráð lyf birt með gráum font í sjúklingakorti, lyfjakorti og starfsmannakorti

Hjúkrunaryfirlit  Splitter til að fella upplýsingaskrá til vinstri

SAG3523

Bætt við splitter þannig að nú er hægt að smella á pinna í upplýsingaskrá til að fella þann kafla að vinstri hlið. Einnig er möguleiki á að
stilla breiddina á upplýsingaskrá og framvindunótum með því að draga til skiptinguna á milli kaflanna tveggja. Fyrirsagnir færðar til
samræmis.

Forsíða sjúklings  Lyf

SAG4071

Vilutexti sem er birtur þegar reynt er að endurnýja undanþágulyf í Lyf kaflanum í Forsíðu sjúklings einingunni hefur verið gerður
læsilegri.

Forsíða sjúklings  Lyf  Lyfjaendurnýjun fyrir undanþágulyfseðla

SAG4081

Nú er hægt að endurnýja undanþágulyfseðla í Lyf kaflanum í forsíðu sjúklings.
Til að hægt sé að endurnýja undanþágulyfseðla í Lyf kaflanum þarf stilligildi 1026 að vera stillt á 443 og sending undanþágulyfseðla
þarf að vera virk í kerfinu.
Endurnýjunin virkar eins og fyrir venjulega lyfseðla, þ.e. búinn er til lyfseðill og samskiptaseðill og lyfseðilinn er síðan sendur rafrænt,
fyrir utan það að það þarf meiri upplýsingar með undanþágulyfseðli eins og t.d. rökstuðning læknis, tölvupóstfang læknis og hvaða
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apótek senda á lyfseðilinn í.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

Óútleyst lyf

SAG4067

Listi yfir óútleyst lyf sjúklings inniheldur ekki lengur upplýsingar um fjölnota pappírslyfseðla. Upplýsingatexta fyrir ofan lista hefur verið
breytt til að skýra nýja virkni lista.

Legur (gaADTAdmissions)

Legur  Útprentun límmiða

SAG4234

Útliti og leturgerð límmiðaprentunar hefur verið breytt til samræmis við þá sem notuð er í afgreiðslueiningunni. Einnig bætt við stilligildi
166 sem stýrir hvort heimilisfang (síðasta línan á miðanum) er prentað.

Lyfjakort (gaMedCard)

Lyfjakort  Lyfjasaga

SAG4047

Nýr dálkur í lyfjasögu í Lyfjakorti einingunni, Afskráð, segir til um hvort lyf er afskráð í lyfjaverðskrá eða í gildi.
Afskráð lyf litast einnig grá í töflunni fyrir lyfjasögu.

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Hjúkrunarferli

SAG3980

Athugasemdir sem skráðar hafa verið á verkþætti eru nú birtar undir Hjúkrunarferli  Framvindunótum og Framvindusögu. Nú er hægt
að sjá hvort verkþáttur hafi verið framkvæmdur ásamt þær athugasemdir sem skráðar voru við framkvæmt og leiðbeiningar sem
skráðar eru fyrir verkþátt.

Vefþjónustur (external)

Vefþjónustur  GetLatestTreatment

SAG4092

Vefþjónustan GetLatestTreatment hefur verið lagfærð. Ef engin óútskrifuð legulota finnst á sjúkling, og heldur engin koma í ferlilotu, þá
er engu (null) gildi skilað, í stað þess að skila númeri tómu ferlilotunnar eins og áður var.

Vefþjónustur  Hæð, þyngd og BMI

SAG3516

Undir MedicalDataServices er komin ný vefþjónusta GetLatestPatientBmi sem skilar upplýsingum um hæð, þyngd, BMI og yfirborð
húðar.
Þar sem upplýsingum um hæð og þyngd geta verið skráð á mismunandi tímum, koma fram upplýsingar um dagsetningu og auðkenni
skráningar fyrir hvort fyrir sig.

SAG3789
h4 Klínískar rannsóknarniðurstöður  blaði eytt eða gert ógilt.
Skráð er í töfluna TL_LSH_CLINICAL_RESULTS þegar rannsóknatengt blað er búið til. Þessari virkni var breytt þannig að nú er skráð
auð færsla þegar blaði er eytt eða það gert ógilt. Með sama hætti er gefið til kynna ef öllum rannsóknaþáttum hefur verið eytt af
viðkomandi blaði.

SAG3841
Nýtt vefþjónustukall sem skilar lista yfir inniliggjandi legusjúklinga á gefnum deildum, staðsetningu þeirra og hvort þeir séu í leyfi.
Kallið heitir PatientBedding() og er í Adt/AdtService.svc þjónustunni er hluti af SagaServices
(Presentation\Saga.Presentation.Services) og tekur inn tvær breytur, annars vegar auðkennishlut eins og allar þjónusturnar og svo lista
af númerum þeirra deilda sem á að skila gögnum fyrir.

http://hcvm142008/WhatsNew/WhatsNew.html

3/4

6/24/2015

What's New

Vera (Samskiptaborð)

Vera samskiptaborð  Form tímabókunar

SAG3605

Form tímabókunar sést nú í yfirliti yfir síðustu komu.

Vera samskiptaborð  Síðasta koma

SAG3604

Í yfirliti í Veru samskiptaboðinu undir Síðasta koma er ekki lengur birtar komur sem eru flokkaðar sem símtöl.

Vera Lyfjaendurnýjun

SAG3606

Fjöldi afgreiðslna sést nú í yfirliti fyrir lyfjaendurnýjun í Veru spjallborðinu.

Vinnulisti (gaWorklist)

Vinnulisti  Fliparnir ,,Rafræn skeyti'' og ,,Beiðnir''

SAG3982

Lagfærð og samræmd virkni á hnöppum og valmynd fyrir birta/fela flokkunarstiku. Bætt við prentun úr báðum flipunum og prentaðgerðir
virkjaðar. ,,Beiðnir'' flipanum hefur verið breytt þannig að ,,Fyrri ráðgjöf vegna sjúklings'' og "Svör" birtast í aðskyldum töflum.

Íhlutir (gaPatientItems)

Íhlutir  Kóðuð atriði

SAG2641

Íhlutalistar voru uppfærðir að beiðni LSH.
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