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Heiti sjúkdóms
- Á íslensku
- Á ensku
- Á Norðurlandamáli

(Nú útprentaðar) 
upplýsingar:

- Niðurstöður blóðprófa 
eða annarra rannsókna
- Sjúkraskrá

Hvaða forsendur þarf 
sjúklingur?



Upplýsingavefir heilsugæslu

Útskýringar á rannsóknum, t.d.: 
Hvað merkir hvað í blóðprufu?

Ábendingar um upplýsingar, t.d. 
Sérlyfjaskrá og SKAFL (ICD-10)

Ábendingar læknis: 

- Öruggar upplýsingar

- Óöruggar upplýsingar



Leiðbeiningar um Google site leit í íslensku efni:

- Læknablaðið
- Hirsla
- Vísindavefurinn
- Landlæknisembættið

Þumalfingursregla um óöruggt efni: Höfundarlaust, 
tilvísanir í heimildir vantar eða vísað er í óvísindalegt 
efni.



E.t.v. eru þeir sem hafa sjúkdóm sem 
illa/ekki gengur að lækna líklegastir til 
að vilja gerast sérfræðingar í eigin 
sjúkdómi og læra af reynslu annarra 
sjúklinga.

Dæmi:
Þunglyndi, skjaldkirtilsvandi, vefjagigt 

Hverjir eyða miklum tíma í upplýsingaöflun á Netinu?



Eigin reynsla

• Fékk sjúkraskrá til að átta mig á gangi sjúkdóms, 
lyfjum og læknisráðum

• Skimaði íslenskt efni

• Wikipedia: 
• Gott yfirlit og vísað í heimildir; 
• Góður staður til að læra orðaforða sem gagnast við leit 



Mæli með að nota Fræðasetur Google
(scholar.google.com) til að leita að 
fræðigreinum:

- Meta efni þar eftir:

- Aldri
- Fjölda tilvitnana (Citations)
- Tímaritum
- Tengslum höfunda við lyfjafyrirtæki







Fjöldi tilvitnana í Google Scholar gefur góðar vísbendingar 
um impact-tölur/gildi vísindatímarita (greina)

Miklu fljótlegra að leita í Google Scholar en í Web of 
Science á hvar.is

Google Scholar vísar einnig í efni utan tímarita, t.d. 
bókarkafla



Mín niðurstaða (af reynslu) er að það er nauðsyn að:

• Halda utan um sem flest gögn um eigin sjúkdóm(a)

• Lesa ávallt fyrirfram um lyf, í Sérlyfjaskrá, á erlendum 
vefsíðum og á umræðumborðum sjúklinga (Forums, 
Facebook)



• Lesa greinar í læknisfræðitímaritum um eigin 
sjúkdóm(a) og læknisaðgerðir

• Lesa fræðigreinar eftir aðra en lækna um 
læknisaðgerðir við eigin sjúkdóm(um)

 Gerast sérfræðingur í eigin sjúkdóm(um) og 
læknisaðgerðum


