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Miðlægt lyfjakort

• Vinnum að því að koma upp miðlægu, rafrænu lyfjakorti að danskri og norskri 
fyrirmynd

• Kerfi sem höndla með lyf geta sótt nýjasta lyfjakort fyrir sjúkling

• Unnið með lyfjakortið í því kerfi, lyfjum bætt við, skömmtum breytt, lyfjum 
seponerað og fleira

• Kerfi vistar breytt lyfjakort í Heklu

• Næsti sem sinnir sjúklingi sér uppfært lyfjakort

• Einnig hægt að skoða lyfjakort sem var í gildi á ákveðnum tíma
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Miðlægt lyfjakort
- Þróunin -

• Vinna við svokallað „mock – up“ síðan í haust
– Erum að rissa upp mynd af því hvernig við viljum sjá lyfjakortið ásamt þeim aðgerðum sem hægt 

verður að framkvæma

• Kynningar á miðlægu lyfjakorti
– Mikilvægt að kynna þetta fyrir læknum á mörgum sviðum

– Nauðsynlegt að fá ábendingar og athugasemdir frá þeim sem eru að fara að nota kortið

– Í framhaldinu verður til vinnuhópur með læknum/notendum sem munu starfa með okkur í 
áframhaldandi þróun

– Samvinna með Sjúkratryggingum Íslands

• Meðal annars tenging við lyfjaskírteini

– Samvinna með Lyfjastofnun

• Meðal annars tenging við Fest
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• Miðlægt lyfjakort heldur utan um þau lyf sem sjúklingur er á á hverjum tíma. 
– Hægt að fletta upp í eldri lyfjakortum

• Notumst við ákveðnar flokkanir á lyfjum
– Föst lyf í skömmtun
– Föst lyf
– PN lyf
– Kúrar

• Flokka þarf öll lyf samkvæmt þessum fjórum flokkum
• Læknir getur svo ráðið því hvort hann vill hafa þessa flokkun eða velja aðra valkosti

– ATC flokkun
– Flokkun eftir virku efni
– Engin flokkun (raðast upp í tímalínu eða stafrófsröð) 



Miðlægt lyfjakort
- Ávana – og fíknilyf -

• Ávana – og fíknilyf verða sérstaklega auðkennd í miðlæga lyfjakortinu
– Læknir verður mjög meðvitaður um stöðu ávana – og fíknilyfja sem sjúklingurinn er á

• Í lyfjakortinu er tilgreint hversu margar lyfjaávísanir eru útgefnar fyrir ávana – og 
fíknilyf og hversu margir læknar eru á bak við þær lyfjaávísanir 

• Einnig er reiknað með tengingu við SÍ hvað varðar lyfjaskírteini
– Sérstaklega mikilvægt vegna ávana – og fíknilyfja sem krefjast lyfjaskírteinis


