Landamærakerfið útgáfa 2.4 – yfirlit breytinga
1. Yfirlit bólusetninga
Í aðalvalmynd er nú að finna nýjan valmöguleika, Yfirlit bólusetninga.
Þar er hægt að sjá yfirlit yfir fjölda boðana og bólusetninga niður á dag og staðsetningu.

Hægt er að smella á staðsetningu í töflunni til að skoða skráningarnar nánar. Þá eru boðanir og
bólusetningar dagsins sýndar í 10 mínútna hólfum.

2. Kennitala í bólusetningu
Nú er hægt að slá inn kennitölu í Bólusetningu rétt eins og strikamerki. Þetta þýðir að ef
einstaklingur kemur í bólusetningu og er ekki með strikamerki er hægt að slá inn kennitölu hans til að
fletta honum upp og bólusetja. Ekki þarf að fara í leitina fyrst, finna og afrita strikamerki hans og svo
aftur yfir í bólusetningar.

3. Síur eru vistaðar
Nú vistast síur sem valdar hafa verið til að sía lista.

4. Viðvaranir í bólusetningu
Nokkrar tegundir af viðvörunum geta komið upp við bólusetningu (hópabólusetning og almenn
bólusetning). Eftirfarandi viðvaranir koma ekki í veg fyrir að notandi ljúki bólusetningu, en eru
hugsaðar til að vekja athygli notanda á því að skráning sé mögulega röng.
Ef bólusetningarspjald einstaklings er opnað og staðsetningin sem hann var boðaður á passar ekki
við staðsetninguna sem notandi er stilltur inn á birtast eftirfarandi skilaboð á
bólusetningarspjaldinu:

Ef einstaklingur í bólusetningu er opnaður og hann hefur verið bólusettur áður með öðru bóluefni
en er valið í stillingum, birtast eftirfarandi skilaboð:

Ný stilling hefur bæst við, hægt er að velja Fyrri/Seinni bólusetningu. Nú hefur notandi sett
Fyrri/Seinni stillingu á “Fyrri bólusetning”.

Opni notandi síðan bólusetningarspjald með einstaklingi sem hefur þegar fengið fyrri bólusetningu
fær hann eftirfarandi viðvörun:

Athugið að ef notendur vilja ekki fá þessa viðvörun, t.d. ef verið er að bólusetja bæði fyrri og seinni,
þá er hægt að velja stillinguna ”Á ekki við” í Stillingum.

5. Næsta boðun
Í leitinni má nú sjá nýja röð, “Næsta boðun”, þar sem hægt er að sjá hvert og hvenær einstaklingur
er boðaður næst í bólusetningu. Hafi einstaklingur verið boðaður á fleiri en einn stað, kemur boðunin
sem er næst deginum í dag fram þar.
Einnig má sjá að upplýsingar um fyrri og seinni bólusetningu hafa verið dregnar saman.

Í hópaumsýslu og hópbólusetningu hefur bæst við dálkurinn “Næsta boðun”. Þar sést hvenær
einstaklingur er boðaður næst, ef tíminn er ekki liðinn. Sé tíminn þegar liðinn, eða bólusetningu lokið
hverfur dagsetningin úr röðinni.

6. Talningar fyrri/seinni lokið
Í hópaumsýslu og hópbólusetningu eru dálkarnir “Fyrri lokið” og “Seinni lokið” sem sýna talningu
fyrir afgreidda einstaklinga. Sú breyting hefur orðið þar á að talningin sýnir nú innan sviga tölu yfir þá
einstaklinga sem munu ekki ljúka bólusetningu (merktir látnir, hafna bólusetningu eða með mótefni).
Að sama skapi er þeir nú taldir með þeim sem lokið hafa fyrri/seinni bólusetningu. (Athugið að
staðan “Í bið” hefur verið fjarlægð úr kerfinu og staðan „Annað“ notuð í staðinn).

Dæmi: Skoðum hópinn “Prufuhópur”.

Hér hafa tíu einstaklingar lokið fyrri bólusetningu, en einn einstaklingur tók afstöðu um að hafna
bólusetningu. Í talningunni neðst birtist þá “Fyrri lokið: 11(1)”, þar sem 11 einstaklingar teljast
afgreiddir og þar af var einn með stöðuna hafnað.
Annað dæmi: 5 manns eru boðaðir í fyrri bólusetningu. 4 eru bólusettir en 1 vill ekki bólusetningu.
Þá stæði undir fyrri lokið: 5(1) og undir seinni 1(1). Sem sagt, 5 hafa lokið fyrri, þar af 1 sem ekki vildi
bólusetningu og þessi eini fer þá ekki í seinni bólusetninguna heldur.

7. Óvirkar lotur
Hægt er að merkja bóluefni eða lotunúmer sem óvirk í kerfinu og er þá ekki hægt að bólusetja með
þeim. Óvirk bóluefni/lotunúmer birtast þó í lista þar sem hægt er að breyta upplýsingum um
bólusetningu eftir að henni er lokið. Ef þörf er á að breyta bóluefni sem bólusett var með eftir að
bólusetningunni lauk, er því hægt að gera það líkt og áður, en bóluefnið er merkt sem ÓVIRKT í
listanum:

8. Hópar á einstaklingsspjaldi
Hópar, sem einstaklingur er í, koma nú fram á einstaklingsspjaldi, í leit, hópaumsýslu og
hópabólusetningu.

9. Staðsetningum hefur verið bætt við
Eftirfarandi staðsetningum hefur nú verið bætt við í kerfið:
HSN
•
•
•
•
•
•

Akureyri
Blönduós
Dalvík
Fjallabyggð
Húsavík
Sauðárkrókur

HSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vopnafjörður og nærsveitir
Fljótsdalshérað
Seyðisfjörður
Borgarfjörður eystri
Reyðarfjörður og nærsveitir
Eskifjörður og nærsveitir
Neskaupstaður, Mjóifjörður og nærsveitir
Fáskrúðsfjörður og nærsveitir
Stöðvarfjörður og nærsveitir
Breiðdalsvík og nærsveitir
Djúpivogur og nærsveitir

HVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Akranes
Borgarnes
Búðardalur
Grundarfjörður
Hólmavík
Hvammstangi
Ólafsvík
Stykkishólmur

HVEST
•
•

Ísafjörður
Patreksfjörður

HSU
•
•
•
•
•
•

Hveragerði
Selfoss
Rangárþing
Laugarás
Vestmannaeyjar
Vík

•
•

Kirkjubæjarklaustur
Höfn

Staðsetningar hjá LSH, SAK og HSS eru óbreyttar, aðeins ein staðsetning per stað.

