
Á réttan stað á styttri tíma 

Spor í rétta átt 



,,Myndgreiningarsjúkraskrá” 



• Samei E et al. Radiographics 2004;24:313-334 

 

Eitt kerfi sem 
skilur þetta allt 



 

• Greining 
•Niðurstöður 

 

 

•Rannsókn • Afgreiðsla 

Samskipti við 
umheiminn: 
• Taka við beiðnum 
• Afhenda niðurstöður 

og myndir 



Röntgen Domus: Stafrænt  frá 2003 

 

• Í lok árs 2011 komu þó enn nærri 90% beiðna 
á pappír 

– Skannað við móttöku 

– Svar prentað út og sett í póst 

 



RISWEB - veflausn 

• Aðgangur að svörum og myndum 

– Læknar og aðrar löggiltar heilbrigðisstéttir 

– VPN, hvar sem er 

– Rafrænar beiðnir 

 

• Helsti galli 

– Alveg utan við önnur sjúkraskrárkerfi 

Það sem við viljum! 



Kostir rafrænna beiðna 

• Texti skrifast inn í gagnagrunn 

– Umbeðin rannsókn, sjúkrasaga, spurning 

• Birtist á viðeigandi stöðum t.d. 

– Á skjá við framkvæmd rannsóknar og greiningu 

– Á niðurstöðublaði 

• Stuðla að hnökralausum verkferlum 

• Allur ferill beiðnar skráður 

• Aukið öryggi!! 



Allt á réttan stað 

 



 



 Tómir reitir 
 

(Beiðnin er ekki rafræn) 
 
 
 
 

þarf að sækja mynd     



• Mynd 

• “Fjær” notanda 

– Tómir reitir nær 

• Hægt að skanna 
ranga beiðni 

• Handskrifaðar 
beiðnir... 

? 



• Meirihluti pappírsbeiðna var prentaður úr Sögu 



RIS Saga 

RISWEB 

• Saga býður upp á að senda skjöl rafrænt 

• Ákveðið að finna leið til að taka við rafrænum 
beiðnum frá Sögu og jafnframt að senda 
niðurstöður til baka sömu leið 



Eftirsóknarvert: 

• Okkar kerfi meðhöndli sem rafræn gögn 

• Niðurstaða fari rafrænt og örugglega til þess 
sem beiðnin barst frá 

• Niðurstöður aðgengilegar eftir mun styttri 
tíma 

• Niðurstöður verði aðgengilegar fleirum 

 



Ferli niðurstöðu 

• Hvenær er niðurstaða aðgengileg? 
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• Saga á einni tölvu í Röntgen Domus tekur við 
öllum beiðnum 

• Læknar sem nota Sögu geta nú flestir valið 
“senda beiðni rafrænt” í stað “prenta” 

• Beiðni birtist hjá okkur og er færð yfir í RIS 

 

• Afritað á milli reit fyrir reit (eins og er)  



• Mynd af vörpun 



 



• Starfskraftur í afgreiðslu 
– Vaktar Sögu-tölvu 

– Býr til rafræna beiðni í okkar kerfi jafnóðum 

– Afritar reit fyrir reit 

– Vaktar niðurstöður (skilaboð þegar rannsókn er lokið) 

– Býr til svarblað í Sögu 

– Afritar svar 

– Sendir  rafrænt 



Mörg handtök 

• Enn býsna mörg handtök fyrir hverja beiðni 

– Stefnt að aukinni sjálfvirkni og enn auknu öryggi 

 

Strax aukið öryggi með því að  
stofna niðurstöðublað í Sögu alltaf  

frá beiðninni 



Handtök færast til 

• Tími afgreiðslu / beiðni álíka langur 

• Tími röntgenlækna og geislafræðinga / beiðni 

– Styttist 

– Mest um vert að upplýsingar eru nú “nær”, 
aðgengilegri og auðlæsar 

• Tími ritara / beiðni hefur styst 

 

 

Tíminn sem fer í 
að lesa svör í síma 

ætti að minnka 
með tímanum 



Árangur? 

• Beiðnum/svörum á pappír hefur fækkað 
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• Læknar eru ánægðir með þjónustuna 

– Eru þó enn að læra hvernig kerfið hugsar 

– (við líka) 

 

• Fyrst og fremst bætt þjónusta og aukið öryggi 

– Tæplega sparnaður á krónum – ennþá 

 

• Verkefni sem fer vel á stað 



Takk fyrir 


