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EFNISYFIRLIT
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• Hvað er vöruhús gagna?

• Hvernig er það undirstaða 
umbótarverkefna á LSH?

• Dæmi um 4 umbótarverkefni á LSH



GÖGN: HVAÐ SKIPTIR MÁLI? 
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,,Not everything that can be counted 
counts and not everything that counts 
can be counted!”

Einstein

Sífelld leit að réttu gögnunum



FRÁ GÖGNUM TIL UPPLÝSINGA 
FLEYGAR SETNINGAR
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,,Statistics are like bikinis. What they reveal is 
suggestive, but what they conceal is vital.”
Aaron Levenstein, Business Professor at Baruch College

,,If you torture the data long enough, it will confess.”
Ronald Coase, Economist

,,Errors in using inadequate data are much 
less than those using no data at all.”
Ronald Coase, Economist



• Stefnumótunarvinna spítalans

• Árangursvísar, gæðavíasr og aðrir mælikvarðar

• Straumlínustjórnun – LEAN

• Stöðumatsfundir  og umbótafundir á deildum

• Rauntímamælar 

• Undirbúningur  hönnunar á nýjum bráðakjarna 
á LSH – vinnustofur byggðar á gögnum og 
ferlagreiningu

Vöruhús – Gögn – Vöruhús - Gögn 5

NÝJAR ÁHERSLUR Á LSH 
UNDANFARIN ÁR
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ÚR ÞJÓNUSTUKÖNNUN 
FJÁRMÁLASVIÐS 2016

Gífurleg vitundarvakning hjá
stjórnendum LSH gagnvart 
gögnum og upplýsingum
á sl. 3 árum



• Yfirgripsmikil gagnageymsla þar sem fram fer 
söfnun, hreinsun, flokkun og tenging gagna úr 
upplýsingakerfum spítalans

• Tengdum breytum komið fyrir í gagna,,heimum”

– Auðveldar alla úrvinnslu og skýrslugerð

– Þyngir ekki grunnkerfi í notkun

– Möguleikar á samnýtingu gagna frá ýmisum
upplýsingakerfum 

• Gagnaflutningur úr grunnkerfum á hverri nóttu
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HVAÐ ER VÖRUHÚS GAGNA? 
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HÖGUN Á VÖRUHÚSI GAGNA
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VÖRUHÚS GAGNA, HELSTU GAGNA ,,HEIMAR” 2018
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• Reglubundin staðtöluvinnsla

– Ýmsar mánaðarlegar greiningar

– Starfsemisupplýsingar

– Notendaskýrslur sviða í  Gagnagátt

– Árangurs- og gæðavísar

– Framleiðnimælingar

• Stuðningur við rekstrarlegar ákvarðanir

• Rannsóknir á heilbrigðissviði

– Leyfi siðanefndar LSH, lækningaforstjóra og 
Persónuverndar (eins og við á) þurfa að liggja fyrir

• Fyrirspurnir sem berast
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ÞÖRFIN – NOTAGILDI VÖRUHÚSS GAGNA



• Nokkur góð gagnagreiningar ,,tól” á markaðnum (BI)

• LSH notar hugbúnaðinn ,,Buisness Objects” – vinnur beint ofan 
á vöruhúsið og birtir skýrslur í Gagnagátt 

• Stöðugt að koma nýjar viðbætur – grafískt útlit 

• Undirstaðan er: Vöruhús gagna

• Gefur möguleika á gagnastýrðum umbótum í átt að betri gæðum 
og minni sóun

Vöruhúsið

• Í smíðum og þróun sl. 10 ár í samvinu hagdeildar, 
heilbrigðisupplýsingadeildar og vöruhúsaverktaka

• Í sífelldri þróun og endurskoðun í takt við breyttar þarfir

• Áhersla á gæði gagna og eftirlit með gæðum skráningar
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TÆKIN OG TÓLIN
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Gögn úr rafrænum 
sjúkraskrárkerfum, 

Orra ofl. sótt í vöruhús



Vikulegt stöðumat framkvæmdastjórnar – gögn úr vöruhúsi gagna 
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LEAN – LEAN – LEAN – LEAN – LEAN - LEAN

Erlendir ríksborgarar – legutími og fjöldi

Meðalbiðtími á 
bráðamóttöku

Vinnustofa um heilaæxli

Rannsóknarbeiðnir – fjöldi eftir deild

Bráðamóttökur – 3P 
vinnustofa

Konsúlt: Tími frá beiðni að 
svari eftir sérgrein sjúklings

Gögn fyrir vinnustofu um 
,,Stroke”

Gögn fyrir vinnustofu um 
heilaæxli

Greining á hjartadeild

Greining á 
öldrunarlækningadeildum

Holter: Tími frá beiðni að 
svari

Flæði sjúklinga –
legudeildir og BMT

Endurinnlagnir á GG –
fyrir NLSH



DÆMI UM 4 UMBÓTAVERKEFNI Á LSH
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1. Biðlistaátak

2. Byltuvarnir

3. Sýklalyfjagæsla

4. Flæði sjúklinga



BIÐLISTAÁTAK– BIÐ EFTIR SKURÐAÐGERÐ
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• Meðalbiðtíminn er sá tími sem þeir sem eru á biðlistanum hverju sinni hafa að meðaltali beðið.  Endanlegur biðtími er ekki ljós

fyrr en viðkomandi hefur farið í aðgerð og er ekki lengur á biðlista.  Meðalbiðtíminn reiknast í dögum en er hér talinn í 

mánuðum (deilt með 30).  

Umbótaverkefnið 
biðlistaátak
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UMBÓTAVERKEFNI - BYLTUVARNIR 
Umbótaverkefnið  

byltuvarnir

Gögn úr vöruhúsi gagna 



• Um 12.000 sjúklingar á ári fá sýklalyf – um 200.000 gjafir

• Liggja á mörgum deildum - ekki alltaf undir umsjón lyflækna 

• Eftirlit aukið með nýju teymi  lyflækna og lyfjafræðinga

• Skýrsla í Gagnagátt er grundvöllur eftirlitsins

• Aðgengileg teyminu á öllum tímum

• Gögn úr vöruhúsi gagna 
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UMBÓTAVERKEFNI – SÝKLALYFJAGÆSLA

Markmið sýklalyfjagæslu

•Markvissari notkun sýklalyfja
•Fækka aukaverkunum vegna sýklalyfjanotkunar 
•Draga úr kostnaði vegna óþarfa notkunar 
sýklalyfja



SÝKLALYFJAGÆSLA - DÆMI UM SKÝRSLU
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Umbótaverkefnið 
sýklalyfjagæsla

Gögn úr vöruhúsi gagna 

Nafn 
sjúklings
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FLÆÐI SJÚKLINGA – VANDINN Í HNOTSKURN

Inniliggjandi sjúklingar geta ekki útskrifast vegna skorts á 
vistunarúrræðum eða heimahjúkrun teppa flæði víða - draga 
úr framleiðslugetu spítalans

Biðtími sjúklinga á bráðadeild óásættanlega hár – ógnar öryggi 

Erfitt að svara eftirspurnaraukningu eftir þjónustu  

Skurðaðgerðir felldar niður – stundum samdægurs

Álag á starfsfólk eykst – aukin veikindi, fjarvistir, yfirvinna 
eykst, kostnaður hækkar

Sóknarfæri í að stytta meðallegutíma – bæta flæði inn á LSH og út 

Gögn úr vöruhúsi gagna notuð í margar og ítarlegar greiningar á vandanum 



Bráðalyflækningadeild breytt í greiningardeild 1/6 2017

Tekur við sjúklingum af bráðadeildinni í Fossvogi
Max legutími 48 klst.
Hröð uppvinnsla/greining, stöðug viðvera lækna
Helmingur útskrifast heim
Hinn helmingurinn betur undirbúinn fyrir innlögn á aðra deild

Markmið:
Aukið öryggi sjúklinga - styttri biðtími á bráðadeild
Færri legudagar á legudeildum

Mælingar fyrir  og eftir breytingar og vikuleg eftirfylgni
Gögn úr vöruhúsi gagna 22

UMBÓTAVERKEFNI - FLÆÐI SJÚKLINGA



ÁVINNINGURINN - BRÁÐALYFLÆKNINGADEILD
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Fyrir: 5 mánuðir 2017 Eftir:  5 mánuðir 2017

Breytingin – vika 23

•Afköst deildarinnar næstum 
tvöfölduðust
•Legur styttust umtalsvert
•Mun styttri tími á BMT fyrir innlögn 

Umbótaverkefnið 
Flæði sjúklinga



Footer text 24

Víða fylgjast 
stjórnendur með 

flæðistölum
vikulega
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STARFSEMISSKÝRSLA – EIN LEGUDEILD
Stjórnendur  fylgjast 

með  sinni deild



RAUNTÖLUR OG ÁÆTLUN – SJÓNRÆNT
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Stjórnendur  fylgjast 
með  sinni deild



HMM…?
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SPÍTALATÖLFRÆÐI – Á VEF LSH



TAKK FYRIR


