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Rafræn eyðublöð og viðtakandi rafrænna eyðublaða 
 

 
Í útgáfu 3.1.38 af Sögu er hægt að senda og taka á móti eftirfarandi rafrænum eyðublöðum.   
 

Þessa töflu er einnig hægt að skoða betur í vefhandbók Sögu – smellið hér til að skoða þessa 
töflu í vafra.  

 

http://thjonusta.emr.is/documents/saga/Handbook/3.1.38/Default.htm#Rafræn eyðublöð/Rafræn eyðublöð.htm%3FTocPath%3DRafr%25C3%25A6n%2520ey%25C3%25B0ubl%25C3%25B6%25C3%25B0%7C_____1
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Viðtakandi valinn: 
Ef notandi ætlar að senda rafrænt eyðublað á ákveðinn lækni þá mælum við með því að 
hann smelli á punktana þrjá og velji nafn læknis úr Læknaskránni. Í Læknaskránni í Sögu er 
nafn læknis tengt við læknanúmer hans og er Læknaskránni viðhaldið á hverjum stað fyrir 
sig.  
 

 
 
Skrifi notandi nafn læknis í reitinn „Nafn viðtakanda“ en velji ekki nafn læknis úr 
Læknaskránni þá getur tvennt gerst. 
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1. Það getur komið villa á móttökustað ef móttökustaður er með sjálfvirkan flokkara. 
Sjálfvirki flokkarinn hafnar skeytinu ef viðtakandinn er ekki til í læknaskránni á 
móttökustað eða ef hann er til í Læknaskránni og nafnið er ekki skrifað nákvæmlega 
eins. Þá finnur hann ekki þetta nafn á móttökustaðnum.  

 
2. Ef sjúklingur er með skráðan heimilislækni í sjúkraskrá sendanda og notandi hefur 

skrifað nafn læknis í línuna þá flokkast skeytið sjálfkrafa á heimilislækninn en ekki 
þann lækni sem skrifaður var í nafn viðtakanda.  Í dæminu hér fyrir neðan sést að 
skrifað hafði verið „Gunna Sigga“  í „Nafn viðtakanda“ og skrifað hafði verið „Sendist 
til Gunnu Siggu“ í „Skilaboð“. En nafnið sem birtist í línunni fyrir ofan er: „Vera 
Heilsudóttir“ því nafnið Gunna Sigga fannst ekki og þá sótti Saga sjálfkrafa nafn 
heimilislæknisins. 
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Athugið: 
Ef Flokkari velur að „Senda áfram“ án þess að velja nýjan viðtakanda þá fer læknabréfið á 
Veru Heilsudóttur en ekki Gunnu Siggu.  
 
Hafi einstaklingur ekki verið með skráðan heimilislækni og sendandi skrifaði sjálfur nafn 
læknis og Flokkari velur að Senda áfram án þess að velja nýjan viðtakanda þá kemur upp villa 
um að læknir finnist ekki á móttökustað.  
 

Með kveðju EMR - Heilbrigðislausnir 


