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Endurskipulagning 

• 1. maí 2011 var Lýðheilsustöð felld undir embætti 

landlæknis 

• Víðtækari verkefni 

• Nýtt skipulag, ný framtíðarsýn 

• Heilbrigðistölfræðisvið LL + rannsóknasvið LHS = 

Heilbrigðisupplýsingasvið EL 
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Heilbrigðisskrár landlæknis 

• Vistunarskrá heilbrigðisstofnana 

• Samskiptaskrá heilsugæslustöðva 

• Lyfjagagnagrunnur EL 

• Bólusetningaskrá (sóttvarnalæknir) 

• Krabbameinsskrá (Krf. Í. vinnsluaðili) 

• Fæðingaskrá (Kvennasvið LSH vinnsluaðili) 

• Dánarmeinaskrá (áður Hagstofan) 

• Lækna-, hjúkrunarfræðinga og ljósmæðraskrá 

• Skrá yfir rekstraraðila í heilbrigðisþjónustu 
 

 

  



Ný stefna – ný markmið 

• Sjálfvirkni í gagnaöflun í rauntíma 

• Auknir úrvinnslumöguleikar úr vöruhúsi gagna 

– Fyrir embættið 

– Fyrir ytri aðila 

• Aukin upplýsingagjöf til heilbrigðiskerfisins 

– Rauntímaupplýsingar um sjúklinga til lækna 

– Staðlaðar skýrslur með samanburði við aðra aðila 

• Aukin rafræn stjórnsýsla 

 



Verkefni í vinnslu 

• Lyfjagagnagrunnur 

– Uppflettiaðgangur lækna með sýn á útgefna lyfseðla 

• Rafrænar rauntímasendingar í vistunargrunn 

– Vaxandi þörf á starfsemisupplýsingum í rauntíma 

• Uppbygging vöruhúss 

– Aðgangur að gagnvirkum úrvinnslum úr heilbrigðisskrám 

eftir þörfum og réttindum 

• Rafrænar rauntímasendingar dánarvottorða 
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Ný verkefni til EL 

Aðdragandi 

• Sameining ráðuneyta – endurskiplagning innan VEL 

• Stýrihópur VEL um upplýsingatækni á heilbrigðissviði – 

tillaga um „miðstöð sjúkraskrár“  hjá undirstofnun 

Ákvörðun  

• Þróun rafrænnar sjúkraskrár – allt undir – ábyrgð verður 

flutt til EL 1. mars 2012 

• Formlegrar tilkynningar að vænta frá VEL innan skamms 



Á sama tíma..... 

• Auknar kröfur um aðhald í ríkisrekstri 

• Ráðgjafahópur ráðherra um skipulag 

heilbrigðisþjónustu og ráðstöfun fjármuna og BCG 

• Þörf  á upplýsingum - veikleikar koma skýrt í ljós 

• Tillögur ráðgjafahóps  

• Greining verkefnahópa á vandamálum og lausnum – 

mun nýtast hjá EL 

• Áframhaldandi stefnumótunarvinna í VEL 

 



Hvaða verkefni eru að bætast við? 

Rafræn sjúkraskrá 

• Stjórnun og samhæfing 

• Faglegar og tæknilegar kröfur 

• Samningar um hugbúnað, viðtökuprófanir, innleiðingar 

• Miðlægur rekstur 

Samræmd skráning (miklu meiri áhersla) 

• Verklagsreglur, kennsla og leiðbeiningar vegna skráningar 



Meginmarkmið í skipulagi 

• Sterk og formföst aðkoma hagsmunaaðila úr hþjón. 

• Sameiginleg forgangsröðun sem byggir á faglegu mati 

allra hagsmunaaðila 

• “Aðskilið”innri verkefnum EL 

• Nýta þekkingu og reynslu á heilbrigðisstofnunum og 

starfsstöðvum og “flytja inn” í miðstöðina. 

• Að virkja hagsmunaaðila til virkrar þátttöku 



Lykill að velgengni verkefna 

• Skipulag 

• Stuðningur hagsmunaaðila, verður leitað til stofnana 

• Fjármagn 

• Sátt 

 



Takk fyrir ! 


