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Fyrsta alþjóðlega ráðstefnan um 
upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustu á 

Íslandi

• EFMI  = European Federation of 
Medical Informatics 

ásamt 

• Fókus  og Skýrslutæknifélaginu 

svokölluð Special Topic Conference 



Seamless care – safe care

The challenges of interoperability and patient 
safety in healthcare  



Efni 

Þema ráðstefnunnar er aukin rafræn samskipti í 
heilbrigðiskerfinu – interoperability 

Áhersla á að kynna hinar mörgu hliðar sem
hafa áhrif á hvort hægt er að samtengja
heilbrigðisgögn og hvaða þýðingu 
samtenging getur haft fyrir öryggi sjúklinga



Efni  frh.

• samtengingu og sendingar heilbrigðisgagna 
milli staða, 

• samræmingu í notkun rafrænna 
sjúkraskrárkerfa, 

• rekjanleika gagna, 

• notkun staðla, 

• áhrif á öryggi sjúklinga 

• atriði sem snerta aukinn aðgang einstaklinga 
að sjúkraskrám. 



Frestur

Frestur til að senda inn efni er 4. janúar 2010    

Hægt að senda inn bæði vísindalega erindi sem 
verða birt í PubMed og erindi af praktískum 
toga t.d. um reynslu af lausnum fyrir 
samtengingar og samvirkni 
heilbrigðisupplýsinga.  Öll erindi verða prentuð 
í bók. 

Sjá Call for papers á vefsíðunni sky.is 



Þátttakendur

• Þátttakendur verða þverfaglegur hópur 
úr heilbrigðiskerfinu og stjórnsýslunni, 
háskóla- og vísindasamfélaginu, 
hugbúnaðargeiranum og annar staðar úr 
atvinnulífinu. 



2010

2. júní Skráning og opnun 
ráðstefnunnar 

Móttaka fyrir þátttakendur 

3. Júní Ráðstefna – allan daginn 
Hátíðarkvöldverður 

4. Júní Ráðstefna – ráðstefnuslit 

Dagskrá



STC 2010

Stuðningsaðilar

Skýrslutæknifélagið 

Heilbrigisráðneytið

Landlæknisembættið 

Háskóli Íslands 



Innifalið í skráningu er full þátttaka, bók með

erindunum, hádegisverður og kaffi og móttaka við

opnun. 

Hátíðarkvöldverður ekki innifalinn

Þátttökugjald:

 EFMI félagar  € 200

 Ekki EFMI félagar € 300 

 Háskólanemar € 100 

STC 2010 Skráning 



Staður

• Háskólatorg – Háskóla 
Íslands

STC 2010



HáskólatorgSTC 2010



STC 2010

Háskólatorg
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• Það er takmark okkar að ráðstefnan geti nýst 
sem best þeim Íslendingum sem starfa í 
þessum málaflokki. Við hvetjum því eindregið 
til þátttöku sem flestra, bæði til að flytja erindi 
og  til að sitja ráðstefnuna. 

• Þetta er einstakt tækifæri til að heyra í bestu 
sérfræðingum frá Evrópu og víðar að og ræða 
um hvað verið er að vinna í þessum málum, 
hér heima og erlendis. 



Verið velkomin 

Allar frekari upplýsingar eru á

www.sky.is/stc2010 


