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Fimmtudaginn 28. nóvember 2013 



Verkefni hjá Embætti landlæknis 

• 3 verkefni styrkt af upplýsingasamfélaginu 

 

• Samtenging sjúkraskráa og aðgangur að 
niðurstöðum rannsókna 

• Aðgengi að lyfjagagnagrunni 

• Aðgangur almennings að eigin sjúkraskrá 
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Hvaða upplýsingar sjást 

• Í gegnum Heklu: 

– Persónuupplýsingar  

– Ofnæmi 

– Virk lyf 

– Greiningar  

– Meðferð 

 

– Mælingar 

– Komur og innlagnir 

– Textasýn út frá komum, 
innlögnum eða öðrum 
skráningaratriðum 
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• Í gegnum Heilsugátt: 

– Sömu upplýsingar og 
starfsmenn LSH sjá 

 

– T.d. allar rannsóknir sem eru 
vistaðar á LSH 



Aðgangur að niðurstöðum rannsókna 

• Rannsóknir framkvæmdar af flestum opinberum 
stofnunum hýstar á LSH 

• Sérhæfðar rannsóknastofur flestar á LSH 
• Aðgangur að öllum þessum rannsóknum með 

Heilsugátt 
 

• Einkareknar rannsóknastofur 
• Myndrannsóknir geymdar á 5 stöðum á landinu 

 
• Markmiðið að allar rannsóknir verði aðgengilegar á 

einum stað óháð staðsetningu 
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Aðgangur að lyfjagagnagrunni 

• Nýr rauntíma gagnagrunnur 
• Tilraunaverkefni með rúmlega 300 læknum 
• Aðgangur á vefsíðu 

– Unnið að samþættingu við Sögu og önnur kerfi 

• Rafræn skilríki notuð til auðkenningar 
• Læknar geta skoðað: 

– Óafgreidda lyfseðla í lyfseðlagáttinni 
– Stöðu á fjölnota seðlum 
– Alla afgreidda lyfseðla 
– Takmarkast við 3 ár 
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Aðgangur almennings að eigin sjúkraskrá 

• Vefsíða fyrir almenning 

• Vinnuheiti VERA 

• Tilraunaverkefni með rúmlega 200 þátttakendum 

• Samstarfsverkefni EL, HH og TM-Software 

• Aðgangur að upplýsingum úr eigin sjúkraskrá, bæði 
frá stofnunum og úr miðlægum grunnum 

• Bókun tíma 

• Rafræn örugg samskipti við lækna og aðra 
heilbrigðisstarfsmenn, t.d. lyfjaendurnýjanir 

• Hægt að sjá hverjir eru að fletta upp í sjúkraskrá 
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Ávinningur 

• Aðgangur að lyfjagagnagrunni: 
– Fækkar óþarfa lyfjaávísunum, 1%  90 m. 

– Fækkar innlögnum og styttir greiningartíma  

• Aðgangur að niðurstöðum rannsókna: 
– Fækkar endurteknum rannsóknum, 1%  60 m. 

• Aðgangur að eigin sjúkraskrá og rafræn 
samskipti við heilbrigðisstofnanir: 
– Þægindi og tímasparnaður fyrir almenning 

– Ýmis sparnaður fyrir heilbrigðisstofnanir: 
• T.d. er árlegur kostnaður LSH við útprentanir tugir milljóna 

16 


