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Miðlæg sjúkraskrá



Samtengdar sjúkraskrár



Kröfur til „samtenginganna“

• Staðlaðar fyrirspurnir

• Stöðluð lýsing gagna

• Gagnaöryggi tryggt

– Dulkóðun

– Tryggð afhending

– Ekki safna sjúkraupplýsingum

• Stækkanlegt

– Nýjar tegundir sjúkragagna

– Ný heilbrigðisupplýsingakerfi



„Samtengingarnar“ eru undirlag



Hekla heilbrigðisnet er grunnur

• Dulkóðun gagna

– 1024 bita RSA

• Tryggð afhending skeyta

• Grundvöllur fyrir fjölmargar 

miðlægar þjónustur



„Samtengingarnar“



Miðlægur server - skiptiborð



Hvaða gögn eru geymd miðlægt?

Skeyti sent þegar sjúklingur 

er fyrst stofnaður

Engin önnur gögn geymd miðlægt

Engar upplýsingar um:

- Aðgerðir

- Greiningar

- Rannsóknir

- Niðurstöður

- ...

Skeyti send þegar sjúklingur

„snertir“ stofnun

- Nýjasta innlögn

- Nýjasta koma



Þrenns konar fyrirspurnir

1. Sjúklingur

2. Sjúkragögn

3. Ítarlegri gögn



1. Fyrirspurn um sjúkling

Er sjúklingur búinn að 

skrá sig á 

„svarta listann“ ?



1. Fyrirspurn um sjúkling



1. Fyrirspurn um sjúkling

Athuga samninga

milli stofnana



1. Fyrirspurn um sjúkling



1. Fyrirspurn um sjúkling



2. Fyrirspurn um gögn

1. Fyrirspurn berst

Athuga svarta listann

Athuga samninga



2. Fyrirspurn um gögn

2. Hverri fyrirspurn

úthlutað einkvæmu

auðkenni
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2. Fyrirspurn um gögn

3. Fyrirspurnin 

áframsend til 

stofnana

Auðkennið fylgir með



2. Fyrirspurn um gögn

4. Upplýsingar um 

væntanleg svör

Stofnanir og auðkenni



2. Fyrirspurn um gögn

5. Stofnanir svara 

beint og milliliðalaust

Svör merkt auðkenni, ekki kennitölu

- Sjúkragögnin aldrei

vistuð miðlægt

- Sjúkragögn aldrei

merkt kennitölu, 

einungis auðkenni



2. Fyrirspurn um gögn



2. Fyrirspurn um gögn



Gögn geta borist í mörgum skrefum

• Sjúkragögn geta verið mjög ítarleg – ekki 

gáfulegt að senda allar hugsanlegar 

upplýsingar yfir í einu svari

– Svarskeytin verða allt of stór

– Bandbreiddin illa nýtt

– Hægist á neti

– Notandanum drekkt í gögnum



Gögn geta borist í mörgum skrefum

• Hægt að matreiða & senda gögn

á lagskiptan máta („hierarchical“)

• Notandinn getur kafað/borað ofan í gögnin

• Hægt að skjóta inn lýsibreytum 

(„metadata“) í svarskeyti



Gögn geta borist í mörgum skrefum



3. Fyrirspurn um ítarlegri gögn



3. Fyrirspurn um ítarlegri gögn



3. Fyrirspurn um ítarlegri gögn

Sem fyrr ...

- Sjúkragögn ekki 

vistuð miðlægt

- Gögnin ekki merkt 

kennitölum



Allar fyrirspurnir loggaðar miðlægt

• Allt sem viðkemur fyrirspurn er loggað 

miðlægt

– Sjúklingur sem spurt er um

– Starfsmaður sem spyr (kennitala, starfsheiti, 

innskráningarupplýsingar)

– Stofnanir sem fyrirspurn er send á



Tenging nýrra kerfa

• „Áhorfendur“

– Geta sótt gögn frá öðrum kerfum

– Miðla engum gögnum sjálf

• „Þáttakendur“

– Sækja og miðla gögnum

• Samningur þarf alltaf að vera til staðar

• Ríkar öryggiskröfur - úttekt



Staðan á innleiðingunni

• Fyrstu 2 stofnanirnar tengdar

seinni hluta nóvember 2013

• Nú búið að tengja 11 stofnanir

Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins, FSA, LSH, 

Suðausturland (Höfn), Vestfirði (Ísafjörð), 

Austurland (Egilsstaðir), Suðurland (Selfoss), 

Suðurnes (Keflavík), Vesturland (Akranes), 

Vestmannaeyjar, Læknavaktin



Fyrirspurnir
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Hvernig gögnum er miðlað?

• Ofnæmi

• Aðvaranir

• Lyf

• Greiningar

• Komur

• Innlagnir/útskriftir

• Almenn samskipti



Fleiri tegundir?

• Meðferðir

• Rannsóknir / niðurstöður

• Ung- og smábarnavernd

• Mæðravernd

• Atvikaskráning

• Ýmis sérhæfð sjúkragögn

• ...



Grunnur að dreifðum teymum

• Samtengingarnar eru ekki „enn eitt kerfið“

Samtengingarnar eru verkfæri fyrir önnur 

heilbrigðisupplýsingakerfi

– Heilbrigðisstarfsmenn hafa nú aðgang að 

sjúkragögnum á öðrum stofnunum

– Möguleikarnir eru óþrjótandi

– Heilbrigðisgeirinn leggur línurnar ...



Samtenging sjúkraskráa


