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SKAFL

• Landlæknisembættið mælir fyrir um skráningu og 

kóðun starfsemi heilbrigðisþjónustunnar

• Rétt skráning er mikilvæg öryggi sjúklinga

• Gæði rafrænnar skráningar m.a. háð

– aðgengi að flokkunarkerfum í réttri framsetningu

– kunnáttu starfsmanna og leiðsögn við skráningu

– virkri endurgjöf til samræmingar

• Nákvæmni kostnaðargreiningar háð réttri kóðun



Flokkunarkerfi

• Alþjóðleg flokkunarkerfi á ensku, þýdd á 

íslensku

• Sífelldur vöxtur - fylgja þróun fræðanna

• Flokkunarkerfin á vef embættisins nú: 

– ICD10, NCSP, NCSP-IS, NANDA, NIC

• Innihalda um 34,000 kóða

• Væntanleg: ICPC tilefniskóðar og ICF



SKAFL – vefbirting

• Vandkvæði við skráningu m.a. háð stærð 

flokkunarkerfa og skorti á yfirsýn

• Rafræn skráning hefur breytt verklagi

– fjölgað fagstéttum sem skrá rafrænt í flokkunarkerfi

– flutti kóðun t.d. frá læknariturum til lækna

• Öll flokkunarkerfi sem mælt er fyrir um notkun á 

verða birt á vefnum

• Fyrsta kynningarútgáfa á vefbirtingu 

flokkunarkerfanna: SKAFL

http://www.skafl.is/skafl


Tré flokkunarkerfa











Tenging inn í rafrænar sjúkraskrár

• Á að geta unnið með 

sjúkraskrárhugbúnaði

• Tenging í Söguna er 

möguleg nú þegar

• Sækir ekki kóða beint 

enn sem komið er, 

tæknilega á það að vera 

hægt

• Internet almennt 

aðgengilegt





Prófun og kynning

• Kynningartími í lokuðum hópi til að greina 

aðkallandi vandamál eða villur

• Opnað fyrir almenna notkun í nóv./ des.

• Verkefni – leiðbeiningar við skráningu og 

notkun mismunandi fræðasviða

• ICF birting verður til samráðs í 6 mánuði, 

vegna þýðingar þess, fyrir formlega útgáfu



Hvert höldum við héðan ?

• Aðgengi fyrir alla um internet

• Mun kalla á meiri leiðsögn við skráningu en 
vonandi bæta gæði gagna

• Útgáfa endurbættra leiðbeininga mun fylgja 
og ýmis úrvinnsla gagna / endurgjöf

• Öflugt samstarf við fagfélög nauðsynlegt til 
að tryggja góð tengsl milli starfsemi og 
skráningar, að flokkunarkerfin mæti kröfum 
um skráningu og henti starfsemi



SKAFL

Stöðluð kóðun í alþjóðlegum flokkunarkerfum landlæknisembættisins

• SKAFL hefur netfang 

fyrir villutilkynningar 

og fyrirspurnir

• Meta kunnáttu til að 

skrá rétt

– þarf að efla 

endurmenntun?

• Hvernig þjónar tæknin 

okkur best ?



Takk fyrir

Lilja.jonsdottir@landlaeknir.is

www.landlaeknir.is
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