


Rafræn læknabréf 
Sending rafrænna læknabréfa með Heklu 



Læknabréf 

  

„Læknabréf vegna dvalar og meðferðar á sjúkrastofnun skal skrifa 

strax við útskrift og eigi síðar en endanlegar rannsóknaniðurstöður 

liggja fyrir. Læknabréf þessi skulu send heilsugæslu- eða 

heimilislækni sjúklings og innlagningarlækni, sé hann annar. Ef 

sjúklingur er fluttur á aðra stofnun skal læknabréf einnig sent 

þangað.“ 

„Sérfræðingur sem hefur haft sjúkling til greiningar eða meðferðar 

skal ávallt senda læknabréf til heilsugæslu- eða heimilislæknis 

sjúklings og ef við á til þess sérfræðings sem hafði milligöngu um 

komuna. Læknabréf þessi skulu send strax að lokinni greiningu og 

meðferð sérfræðings.“ 

Úr reglugerð nr 227/1991 6. gr.: 



Læknabréf 

Úr reglugerð nr 227/1991 7. gr.: 

„Í læknabréfi skal eftirfarandi koma fram eftir því sem við getur átt: 

 

1. Ástæða fyrir komu eða innlögn ásamt dagsetningu. 

2. Ágrip af sjúkrasögu. 

3. Helstu atriði sem fram komu við læknisskoðun. 

4. Niðurstöður helstu rannsókna. 

5. Álit eða fyrirspurn tilvísandi læknis. 

6. Álit ráðgefandi sérfræðinga. 

7. Meðferð. 

8. Sjúkdómsgreining við útskrift ásamt dagsetningu. 

9. Ráðleggingar eða áform um framhaldsmeðferð. 

 

Læknabréf skal undirritað af þeim lækni sem annaðist sjúklinginn.“ 
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Hvað er hægt að senda? 

• Hekla getur í raun sent hvaða gögn sem er 
• Sendandi og móttökuaðili læknabréfsins þurfa 

hinsvegar að hafa sama skilning á 
uppbyggingu bréfsins  

• Í dag er eingöngu verið að senda læknabréf á 
milli stofnanna sem hafa Sögu sem 
sjúkraskrárkerfi. 



        Hvað er hægt að senda? 

• Slysadeildarbréf 

• (or) Læknabréf  

• (or) Gögudeildarnóta 

• (er) Bréf og greinag  

• (or) Hjúkrunarbréf  

• Læknabréf 

• Læknabréf v.sykursýki 

• Klínískt rannsóknarsvar 
 



Stöður eyðublaða 

• Bíður móttöku.  

• Bíður samþykkis.  

• Ólesið.  

• Lesið af móttakanda.  

• Hafnað af flokkar.  

• Hafnað af móttakana.  

• Villa. Villa hefur komið upp við að senda eyðublaðið. 



Notkun 

• 7244 læknabréf send í september 

• Þar af 7139 bréf frá LSH 

• Allir spítalar og heilsugæslur geta nú sent og 

tekið á móti rafrænum læknabréfum. 

• Búumst við mikilli aukningu á sendingum á 

læknabréfum á næstu mánuðum. 



  


