


Aðgengi að 
dreifðum 
sjúkraskrárgög
num á landsvísu



Þróun 
sjúkraskrárkerfa

Rafræn sjúkragögn (EMR)

• Sum sjúkragögn stofnunar skráð rafrænt, önnur ekki

• Þau gögn sem eru skráð rafrænt eru jafnvel skráð í mörg 
mismunandi kerfi sem hafa ekki samskipti sín á milli

Rafræn sjúkraskrá (EPJ)

• Heildstæð sjúkraskrá fyrir stofnun

• Öll sjúkragögn stofnunar aðgengileg á rafrænu formi

• Ekki gerð krafa um eitt kerfi



Þróun 
sjúkraskrárkerfa –
framhald

Heilsufarsskrá sjúklings (EHR)

• Öll sjúkragögn sjúklings aðgengileg á einum stað

• Óháð skráningarstað

• Aðgengi sjúklings að eigin gögnum



EMR

Lyfjafyrirmæli Aðgerðalýsingar Göngudeildarnótur

Læknabréf



EPJ

EPJ

Rannsóknarkerfi

Lyfjafyrirmælakerfi

Skurðstofukerfi



EHR



Augljóst 
hagræði

• Aðgangur að rannsóknarbeiðnum og niðurstöðum skilar 
augljósum sparnaði

Rannsóknir

• Aðgangur að miðlægu lyfjakorti eykur öryggi við meðferð 
sjúklings og sparar bæði tíma og fyrirhöfn

Lyf

• Aðgangur að öðrum klínískum upplýsingum hefur einnig 
mikið hagræði í för með sér þar sem meðferðaraðilar fá 
með því betri mynd af heilsufari sjúklings og geta því 
tekið markvissari ákvarðanir um meðferð sjúklings.

Klínísk gögn



Breytt lög um 
sjúkraskrá

Lög

• Alþingi samþykkti ný lög um rafræna sjúkraskrá 
síðastliðið vor.

Álitaefni

• Aðgangsstýringar

• Réttur sjúklings

Tæknileg útfærsla

• Margar útfærsluleiðir



Tæknileg útfærsla
Einn gagnagrunnur
• Hugmynd sem hefur verið lengi í umræðunni.

• Öll gögn á einum stað.

• Einfalt að veita aðgengi að gögnum.

• Gerir í raun kröfu um eitt sjúkraskrárkerfi.

• Þetta er sú leið sem Danir stefndu lengi að því að fara en eru 
nú að skoða aðra kosti.



Tæknileg útfærsla 
(framhald)

Margir staðbundnir grunnar – einn miðlægur grunnur

• Öll gögn send frá staðbundnum grunnum yfir í miðlæga 
grunninn reglulega.

• Allar stofnanir hafa lesaðgang í miðlæga grunninn.

• Gögn sjúklings geymd á tveimur stöðum sem hefur ákveðna 
hættu á misræmi í för með sér.

• Þetta er sú leið sem Finnar hafa farið.

• Mikil vinna tengd hönnun gagnagrunnsins

• Miðlægi grunnurinn í Finnlandi er stærsti gagnagrunnur 
landsins.

• Hefur í för með sér aukinn kostnað við rekstur miðlæga 
grunnsins. 



Tæknileg útfærsla 
(framhald)

Margir staðbundnir grunnar tengdir saman á heilbrigðisneti

• Stofnun sækir gögn frá öðrum stofnunum eftir þörfum.

• Engin tvískráning á gögnum.

• Óháð sjúkraskrárkerfum.

• Þetta er sú leið sem Danir horfa í meiri mæli til.

• Innviðir eru að miklu leyti þegar til staðar.



Hvað eru aðrir að 
gera?

Heilbrigðisnet
Miðlægur 
grunnur



Verkefni tengd 
sendingu á 
sjúkragögnum

Lyfseðlar Bólusetningar Læknabréf

Greiningar 
sendar til 

sóttvarnarlæknis
Myndgreiningar Aðrar rannsóknir



Möguleg útfærsla

Skjámyndir 
úr Sögu



Skjámynd – Forsíða í 
Sögu



Skjámynd – Forsíða í 
Sögu



Skjámynd – Forsíða í 
Sögu


