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Teymisstjóri

Miðstöð rafrænnar sjúkraskrár





Meginmarkmið 1: 
Tryggja þarf öruggan aðgang 

heilbrigðisstarfsmanna að 
sjúkraskrárupplýsingum hvar og 

hvenær sem þörf krefur  



Markmið 1: Leiðir

a) Rafræn sjúkraskrá 

• Þróa og innleiða rafræna sjúkraskrá á landsvísu

• Samtengd rafræn sjúkraskrá fyrir hvern einstakling

• Rafræn sjúkraskrá uppfylli kröfur heilbrigðisyfirvalda 

• Tryggja samvirkni rafrænna heilbrigðisupplýsingakerfa 

• Kanna möguleika á fjarheilbrigðisþjónustu. Tryggja að 
slíkar lausnir verði samþættaðar rafrænni sjúkraskrá



Markmið 1: Leiðir

b) Lyfjagagnagrunnur og lyfjafyrirmælakerfi

• Aðgangur að lyfjagagnagrunni verði samþættaður 
sjúkraskrárkerfi.

• Lyfjaumsjónarkerfi fyrir inniliggjandi sjúklinga

• Miðlægt lyfjakort og ofnæmisskráning  



Markmið 1: Leiðir
c) Heilbrigðisnetið Hekla

• Hekla sú boðleið sem nota skal í rafrænum samskiptum 
með heilbrigðisupplýsingar  

• Hekla verði notuð til að samtengja sjúkraskrárkerfi   

• Sjúkraskrárkerfi skulu geta skipst á gögnum um 
heilbrigðisnet Heklu

• Veitendur heilbrigðisþjónustu þurfa að uppfylla 
fyrirmæli landlæknis um gæði og öryggi sjúkraskráa 



Markmið 1: Leiðir
d) Röntgen rannsóknir og ómskoðanir
• Mótuð verði og gefin út af Embætti landlæknis 

stefna um kóðunarkerfi sem nota á við 
myndgreiningar og ómskoðanir á Íslandi

• Miðlægt beiðna- og svarakerfi fyrir 
myndgreiningar og ómskoðanir á landsvísu

• Beiðna- og svarakerfi verði samþættað sjúkraskrá 
• Miðlægt aðgengi að myndrannsóknunum



Markmið 1: Leiðir
e) Rannsóknaniðurstöður
• Mótuð verði og gefin út af Embætti landlæknis stefna 

um kóðunarkerfi sem nota á við hina ýmsu lífsýnatöku 
á Íslandi

• Miðlægt beiðna- og svarakerfi fyrir rannsóknir í 
blóðmeina- og klínískri lífefnafræði, sýkla- og 
ónæmisfræði, meinafræði, rannsóknir í blóðbanka, 
fósturgreiningar og erfðarannsóknir

• Beiðna- og svarakerfi verði samþættað sjúkraskrá 



Meginmarkmið 2: 
Tryggja þarf öruggan aðgang 

einstaklinga að eigin 
heilsufarsupplýsingum hvar og 

hvenær sem þörf krefur



Markmið 2: Leiðir
Vera – Aðgangur að eigin sjúkraskrá

• Vera verði innleidd á landsvísu

• Örugg rafræn samskipti við heilbrigðisstarfsmenn

• Aðgangur að uppflettingum heilbrigðisstarfsmanna 

• Skráning á eigin mælingum

• Ýmis mælitæki samþættuð Veru

• Gagnvirkar leiðbeiningar og áminningar, t.d. 
varðandi inntöku lyfja, eftirfylgni meðferðar



Meginmarkmið 3: 
Tryggja þarf öryggi og gæði 

sjúkraskrárupplýsinga 



Markmið 3: Leiðir

• Öryggi heilbrigðisupplýsinga í sjúkraskrám verði eflt

• Eftirlit verði aukið með aðgangi heilbrigðisstarfsmanna 
og hýsingaraðila að sjúkraskrárupplýsingum

• Einstaklingar geti sjálfir fylgst með hver hafi opnað 
eigin sjúkraskrá, hvað, hvar og hvenær.

• Eftirlit með gæðum skráningar í rafræna sjúkraskrá 
verði aukið og bætt



Meginmarkmið 4: 
Efla þarf miðlun og úrvinnslu 

upplýsinga úr rafrænum 
sjúkraskrárkerfum



Markmið 4: Leiðir
• Rafræn sjúkraskrá skal styðja við aukna 

upplýsingamiðlun til heilbrigðisstarfsmanna, 
stjórnenda, stjórnvalda og notenda heilbrigðisþjónustu

• Rauntíma sendingar í gagnagrunna Embættis 
landlæknis

• Tryggja þarf að upplýsingar eins og um árangur 
meðferðar og biðtími eftir greiningu og þjónustu verði 
aðgengilegar til úttektar úr sjúkraskrárkerfum

• Skýrslur til stuðnings eftirlits með aðgangi að sjúkraskrá 
verði auðveldar í úttekt  










