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VERKEFNALÝSING



 28 ágúst verkefnið samþykkt

 Teymið: 

 Adeline verkefnastjóri HUT og Gunnar verkefnastjóri Advania

 Kristmundur og Ívar forritarar hjá HUT, Ágúst og Auður öryggissérfræðingar 
HUT

 Jóhannes og Steinar Advania forritarar

 Arnar Þór yfirlæknir HNE og Ingibjörg deildarstjóri á legudeild A4

 Scrum sprettir skilgreindir og ítarlegt tímaplan

 Fyrstu áskoranir 

 Innskráningaþjónusta með rafrænum skilrikjum

 Hönnun á töflustrúktúrnum á DMZ - dulkóðun

 Hönnun á samþættingarvinnu

 Hönnun á api þjónustum

 Hönnum á útliti appsins



Gullna reglan:

allar ákvarðanir teknar í samráði við okkar þverfaglega teymi

Sveigjanleg hönnun 

Samþætting – endurnýta kóða úr Heilsugátt

Fá notenda-feedback sem fyrst



FÆÐING APPSINS

Ágúst – September 2020

Hönnun

Læknar (LSH) og 
verkfræðingar/tölvunarfræðingar (LSH-
Advania)

Október-Desember 2020

Forritun – prófanir – hönnun

Scrum sprettir

Janúar-Mars 2021

Appið komið í Google Play og App Store

Prófanir með sjúklingum

Úttekt Syndis

Viðbætur – Scrum sprettir



INNSKRÁNING



API ÞJÓNUSTUR



PUSH NOTIFICATION





 Í appinu getur sjúklingur fengið eftirfarandi upplýsingar:

 Innlögn/komu

 Tímabókanir

 Stöðu biðlista og tilvísana

 Síðustu rannsóknir (einungis stöður (beiðni, hlutasvar, lokasvar) og ekki innihaldið)

 Ofnæmisupplýsingar

 Meðferðir

 Fræðsluefni

 Tilkynningar

 Á meðan dvalið er á spítala er hægt að skoða:

 Síðustu lífsmörkin

 Lyfjaupplýsingar

 Upplýsingar um ábyrga starfsmenn: ábyrgur læknir, hjúkrunarfræðingur á vakt, sjúkraliði á vakt

 Matseðil

 Hvað er framundan og hvað var gert: upplýsingar birtast í dagbókinni

 Upplýsingar um deildina

 Appið gerir sjúklingi kleift að hafa samband við starfsfólk deildarinnar með því að senda skilaboð þegar hann dvelur á 
spítala.













INNLEIÐING: 30 SJÚKLINGAR Á A4

 Ábendingar frá sjúklingum:

 Mikil ánægja, fannst þeir vera þátttakendur í meðferð

 Fyrstu breytingar á legudeildinni A4:

 óþarfi að prenta út fræðsluefni og blað með endurkómutíma á göngudeild við útskrift sjúklings

 Birta skilaboð frá sjúklingi í skjáborðinu



ÖRYGGISÚTEKT MEÐ SYNDIS OG MÁP

 White Box úttekt 

 OWASP Top 10

 Verið er að vinna að því að lagfæra 2 security issues

 MÁP í vinnslu innan spítala

 Samstarf við öryggissérfræðing EL



HVAÐ ER FRAMUNDAN?

 Halda áfram að þróa appið: Google map, aðgerð „á áætlun“ eða 

„seinkun“, birta kort af deildinni

 Útfæra app á ensku og pólsku

->  ný útgáfa í mars

 Áfram prófanir á A4 (Háls-, nef- og eyrna-, lýta-, bruna- og 

æðaskurðdeild) og núna B6 (Heila-, tauga- og 

bæklunarskurðdeild)

 Klára öryggisúttekt með Syndis

 Lokaútgáfa í apríl.





HVAÐ NÆST?

 Innleiða appið á fleiri deildir spítala

 Halda áfram að þróa sjúklingaappið: 

 útfæra tengingu við tölvukerfi fyrir matarpantanir

 Spurninglisti (þjónustukönnun sjúklinga eða heilsufarsupplýsingar)

 Birta gildi úr blóðrannsóknarniðurstöðum 

 Útfæra aðstandandaapp

 Útfæra skilaboðaapp fyrir starfsfólk spítala og starfsmannaapp

 Innleiða appið á SAK og á fleiri stofnanir



NÝSKÖPUNARLANGHLAUPIÐ, KOMUMST VIÐ Í MARK?

▪ Höfum við komist í mark?

▪ Markið er á sifelldri hreyfingu meðal annars vegna tækniframfara

▪ þetta er því langhlaup 

▪ Krefst þrautseigju

▪ Sköpunargleði er drifkrafturinn

▪ Ekkert skemmtilegra en að fá hrós frá notendum


