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Flutningur heilbrigðisgagna á milli kerfa

• Hekla-heilbrigðisnet

– Hvað er Hekla og hvernig þróar maður á móti Heklu?

– Samtengd sjúkraskrá

– Tengingar við ytri aðila

• Heilsuvera

– Forritunarviðmót fyrir þróunaraðila smáforrita

• Framtíðin



• Lokað net af Heklu-miðju og Heklu-gáttum
• Notað til að skiptast á upplýsingum á milli aðila í heilbrigðisþjónustunni á 

Íslandi á öruggan hátt
• Safn af aðgangsstýrðum þjónustum fyrir mismunandi sendingar
• Miðlægar þjónustur (lyfjaávísanagátt, bólusetningagrunnur, …)

• Margföld miðja til að tryggja uppitíma
• Gáttir hjá öllum sem tengjast

• Milljónir skeyta á dag
• Yfir 100 aðilar tengdir
• Yfir 100 mismunandi þjónustur

Hvað er Hekla-heilbrigðisnet?
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• Miðlun upplýsinga:

– Lyfjagagnagrunnur, bólusetningagrunnur

– Tryggingaleg staða, gjaldflokkur o.fl.

– Gagnasöfnun fyrir Embætti landlæknis

• Samtengingar á milli stofnana

– Ofnæmi, lyf, innlagnir, komur, greiningar, ...

Hvað fer um Heklu?

• Skeyti:

– Rafrænar 
lyfjaávísanir

– Lækna- og 
hjúkrunarbréf

– Tilvísanir

– Ýmsar beiðnir og 
tilkynningar

– Spurningalistar í 
Heilsuveru

– Vottorð

– …



Skjölun á þjónustum á docs.hekla.landlaeknir.is



Skjölun, dæmi (LÁG, heildarmagnslyfjaávísanir)



Endurbætt umhverfi fyrir þróunaraðila

• Erum að ljúka við uppsetningu á prófunarumhverfi fyrir 
þróunaraðila heilbrigðislausna

• Keyrir í Azure skýi

• Hægt að búa til sérstakar Heklu-gáttir fyrir hvern og einn 
þróunaraðila

• Ýmis prófunargögn

• Verður kynnt betur síðar



Samtengd sjúkraskrá

• Gerir heilbrigðisstarfsmönnum mögulegt að sækja gögn fyrir 
sína sjúklinga frá öðrum veitendum heilbrigðisþjónustu

• Aðgangur að:
– Ofnæmi, lyfjakorti, sjúkdómsgreiningum, samskiptum, komum, 

innlögnum, aðgerðum, mælingum og ýmsum skrám 

– Hægt að sækja texta fyrir einstök atriði (legu, samskipti, greiningu, ..)

• 2020 kláraði Skræða útfærslu fyrir PMO (ProfDoc)

• Ískrá og fleiri kerfi á leiðinni inn

• Uppflettingar voru 231.408 í síðustu viku
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Skjölun á docs.hekla.landlaeknir.is



Tenging við evrópska heilbrigðisnetið

• Erum að vinna að styrkumsókn hjá EU fyrir lausnir til að leysa 
heilbrigðisþjónustu yfir landamæri

• Byrjum á miðlun á Patient Summary (deila og nýta)

– Ofnæmi, miðlægt lyfjakort, sjúkdómsgreiningar, bólusetningar, …

• Næsta verkefni verða lyfjaávísanir á milli landa

• Tengjum Heklu við sérstaka gátt sem tengir okkur við evrópska 
heilbrigðisnetið sem er að byggjast upp



NCPeH
Communication Gateway
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Ýmsir aðilar utan 
heilbrigðiskerfisins



Forritunarviðmót fyrir Heilsuvera.is

• API gefur aðgang að:
• Tímabókunum

• Komum

• Innlögnum

• Bólusetningum

• Lyfjaávísunum og 
afgreiðslum lyfjabúða

• Ofnæmi

• Mælingum skráðum í Heilsuveru

• Gerum ráð fyrir að bæta 
þjónustum við eftir því sem 
virkni bætis í Heilsuveru eftir 
áhuga þróunaraðila

• Hefur verið prófað í 
lausnamótum á vegum EL

• Hugsað fyrir þróunaraðila smáforrita og veflausna fyrir almenning

• Gefur aðgang að upplýsingum viðkomandi úr Mínum síðum á 
Heilsuvera.is



Innskráningar í Heilsuveru eftir mánuðum



Framtíðin

• Erum að leita leiða til að hægt verði að stinga öðrum lausnum á 
öruggan hátt inn í Heilsuveru

• Sjáum fyrir okkur að gera Heklu-þjónustur staðlaðar í takt við 
HL7 / FHIR 

• Viljum opna á að fleiri aðilar getir búið til lausnir sem keyra 
innan Sögu-kerfisins

• Sjáum fram á að geta nýtt COVID-kerfi fyrir ýmis verkefni


