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Nýtt ferli í lyfjaendurnýjun lækna  
í Sögu 3.1.38 

 

Í Sögu 3.1.38 geta læknar sinnt beiðnum um lyfjaendurnýjun í gegnum Forsíðu starfsmanns. 

Læknar fá yfirsýn yfir allar lyfjaendurnýjunarbeiðnir og geta afgreitt þær á einum stað. Læknar 

þurfa ekki lengur að finna beiðnir um lyfjaendurnýjanir á tveimur stöðum eins og áður, þ.e. í Veru 

eða vinnulista.  

 
Í dæminu hér fyrir neðan skoðum við vinnuferli Guðleifar læknis við lyfjaendurnýjun: 

 
Guðleif læknir skráir sig inn í Sögu og sér strax að hún þarf að afgreiða nokkrar beiðnir um 

lyfjaendurnýjanir (fjöldi:13). Á skjámyndinni hér fyrir neðan sést að ein beiðnin kemur frá Veru  

 
 
Guðleif læknir velur að „Endurnýja“ lyf fyrir sjúklinginn Jónu Jónsdóttur, hún getur breytt 
lyfjafyrirmælum með því að smella á hnappinn „Breyta“ og hún getur smellt á hnappinn „Ný 
greining“ til að tengja greiningu við lyfjaendurnýjunina.  
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Þegar Guðleif smellir á „Senda“ þá staðfestast samskiptin í Eyðublaðaeiningunni og lyfseðillinn 
sendist sjálfkrafa rafrænt. Beiðnin um lyfjaendurnýjun Jónu Jóns hverfur af lista Guðleifar læknis. 
Þegar Guðleif læknir velur að endurnýja lyf sem kemur frá Veru þá fær sjúklingur skilaboð um að 
lyfið hafi verið endurnýjað. 

 
 
Ef Guðleif læknir velur að „Hafna“ beiðni um lyfjaendurnýjun þá smellir hún á „Hafna“ og birtist 
sjálfkrafa textinn: „Beiðni um lyfjaendurnýjun var hafnað dags og tími“. Ef Guðleif vill breyta eða 
bæta texta við ástæðuna sem birtist sjálfkrafa þá getur hún gert það í textaboxinu.  
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Þegar Guðleif læknir hafnar beiðni um lyfjaendurnýjun þá staðfestast samskiptin sjálfkrafa í 
Eyðublaðaeiningunni. 

 
 
Ef læknir hafnar beiðni um lyfjaendurnýjun sem kom frá Veru þá fær sjúklingurinn skilaboð um að 
beiðninni hafi verið hafnað. Aftur á móti ef læknir hafnar beiðni um lyfjaendurnýjun sem kom frá 
öðrum heilbrigðisstarfsmanni þá fær sá hinn sami skilaboð í Forsíðu starfsmanns þar sem fram 
kemur að beiðni um lyfjaendurnýjun var hafnað.  Heilbrigðisstarfsmaðurinn getur nú haft samband 
við sjúkling og komið skilaboðum um höfnunina til skila.  
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