
       Sögustund  9. september 2016 

Nýtt ferli í lyfjaendurnýjunarbeiðnum   
í Sögu 3.1.38 

 

Í Sögu 3.1.38 geta starfsmenn með aðganginn: „Sjúkraskrárhópur - venjulegur“ gert beiðnir um 

lyfjaendurnýjun í gegnum Forsíðu sjúklings. Þessir starfsmenn þurfa ekki lengur að fara í 

eyðublaðaeininguna og stofna þar samskipti, búa til lyfseðil og senda á lækni. Núna geta þeir 

farið í forsíðu sjúklings, opnað kaflann „Lyfjakort“ og valið þar „Beiðni um lyfjaendurnýjun. 

 

Í dæminu hér á eftir fylgjum við eftir vinnuferli læknaritarans „Maríu“ og læknisins 

Guðleifar: 

María fær símtal frá sjúklingnum Jónu Jóns. Jóna óskar eftir lyfjaendurnýjun á tilteknu lyfi. María 

opnar lyfjakortið í Forsíðu sjúklings, finnur tiltekið lyf, hægrismellir á það og velur „Beiðni um 

lyfjaendurnýjun“. 

  

Glugginn „Beiðni um lyfjaendurnýjun“ opnast. María læknaritari getur ekki breytt lyfjafyrirmælum. 

Hún setur inn lýsingu í textareitinn og hefur val um að setja beiðnina í eldri samskipti (síðustu 30 

daga) eða búa til „Ný samskipti“. 
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María læknaritari velur að setja beiðnina í „Ný samskipti“ og smellir á örina hægra megin við 

hnappinn og velur úr fyrirframskilgreindum sniðmátum (með þeim lækni sem við á hverju sinni). 

María velur að senda beiðnina á Guðleifu lækni. 

 

Viðkomandi læknir verður að vera „Ábyrgur“ og „Undirritaður“ á sniðmátinu til þess að beiðnin um 

lyfjaendurnýjun birtist á vinnulista læknisins. 

 

 

 

 



       Sögustund  9. september 2016 

María smellir að lokum á „Senda“. 

 

 
 
Í Eyðublaðaeiningu verða sjálfkrafa til samskipti (óstaðfest) með eyðublaði í sem kallast „Beiðni 

um lyfjaendurnýjun“. Eins og áður sagði þá þarf María ekki að fara í Eyðublaðaeininguna til að 
stofna samskipti. 
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Á vinnulista Maríu undir flipanum „Óklárað“ birtist þessi tiltekna beiðni um lyfjaendurnýjun: 

 
 
Ef María læknaritari notar útgáfu 3.1.40 af Sögu þá fer hún í Forsíðu starfsmanns og velur þar 
flipann „Beiðnir Lyfjae. Í þessum flipa getur hún fylgst með öllum sínum lyfjaendurnýjunarbeiðnum 
sem hún hefur framkvæmt í gegnum Lyfjakortið í Forsíðu sjúklings. Hún getur séð beiðnir sem 
eru ókláraðar og beiðnir sem læknir hefur hafnað. 

“ 

 
 

Í flipanum „Óklárað“ getur læknaritarinn María valið línu og smellt á „Eyða beiðni“ (í horninu niðri 
hægra megin) ef röng skráning hefur átt sér stað eða ef læknir hefur ekki klárað að svara 
beiðninni. Ef María læknaritari þarf að færa lyfjaendurnýjunarbeiðni yfir á annan lækni þá þarf hún 
að eyða beiðninni og gera nýja beiðni sem er send á annan lækni. Ný beiðni er þá gerð í gegnum 
Lyfjakortið í Forsíðu sjúklings. 
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Guðleif læknir tekur nú við keflinu.  Hún skráir sig inn í Sögu og sér strax að hún þarf að afgreiða 
nokkrar beiðnir um lyfjaendurnýjanir (fjöldi:13).  

 
 
Ef Guðleif læknir velur að endurnýja lyfið 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. 
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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.  

 
 
Þegar Guðleif læknir hafnar beiðni um lyfjaendurnýjun þá staðfestast samskiptin sjálfkrafa í 

Eyðublaðaeiningunni. 

 
 
María læknaritari fær nú skilaboð í Forsíðu starfsmanns (24) þar sem fram kemur að beiðni um 
lyfjaendurnýjun var hafnað.  Nú getur María læknaritari haft samband við Jónu Jóns og komið 

skilaboðum Guðleifar læknis til sjúklings um að beiðninni hafi verið hafnað og ástæðu þess. Ef 
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læknir hafnar beiðni um lyfjaendurnýjun sem kom frá Veru þá fær sjúklingurinn skilaboð um að 
beiðninni hafi verið hafnað. 

 
 
Í Sögu 3.1.40 getur María læknaritari einnig fylgst með lyfjaendurnýjunarbeiðnum sem hefur verið 
hafnað í gegnum nýjan flipa „Beiðnir Lyfjae. Í þessum lista sér María læknaritari skilaboð frá lækni 
varðandi höfnun á beiðni og getur síðan valið að merkja beiðni lesna (hnappur í horni niðri hægra 
megin: „Merkja lesið“) og þá hverfur beiðnin og þar með er ferlinu um lyfjaendurnýjunarbeiðni 
lokið.  
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