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Hreyfistjórnun 
Viðmót og stillingar í Sögu 

Viðmót í HeilsuVeru 
2019.3 og 2020.1 

Einingin Hreyfistjórnun heldur utan um samskipti og áætlanir sem tengjast hreyfistjórum og 
einstaklingum sem fá ávísaðan hreyfiseðil á sig. Hreyfistjórnunareiningin er opin öllum 
heilbrigðisstarfsmönnum. Hreyfistjórar eru þeir sem skrá í og nota þessa einingu í sínum 
störfum en aðrir heilbrigðisstarfsmenn sem eru með einstakling til meðferðar geta fylgst 
með hreyfiáætluninni og skoðað framganginn en ekki er ætlast til að þeir skrái eða breyti 
neinu þarna inni. 

Orðskýringar:  

Hreyfiseðill = það er eyðublaðið sjálft. 

Hreyfistjórnun = það er einingin í Sögunni, þegar skjólstæðingur með staðfestan hreyfiseðil 
er virkjaður í hreyfistjórnunareiningunni. 

Hreyfiáætlun = hversu oft í viku áætlað er að viðkomandi hreyfi sit. Vikan hefst alltaf á 
sunnudegi. 

Hreyfiseðill 

Þegar einstaklingi er vísað til hreyfistjóra þá þarf að byrja á því að fara í Eyðublaðaeininguna, 
stofna Samskipti og setja eyðublaðið „Hreyfiseðill“ í Samskiptin. Engar kröfur eru ennþá 
komnar um útfyllingu á köflum í blaðinu en notandi þarf að staðfesta hreyfiseðilinn til þess 
að hann birtist í Hreyfistjórnunareiningunni.  
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Sjúklingaval 

Hreyfistjórnunareiningin opnast í Sjúklingavali ef enginn einstaklingur er valinn, annars 
opnast Hreyfistjórnunin í Yfirliti eða Virkri hreyfistjórnun.  

Leit og Tímabókanir í dag 

Efst er hægt að leita eftir einstaklingi í sjúkraskrá með því að slá inn hluta úr nafni eða 
kennitölu. „Tímabókanir í dag“ birtast fyrir neðan leitina og hægt er að velja afgreiðsludeild 
ef notandi hefur aðgang að fleiri en einni afgreiðsludeild. Notandi getur tvísmellt á nafn í 
tímabókunum og þá opnast einstaklingur annað hvort í Yfirliti eða Virkri hreyfistjórnun. Í 
Tímabókunum í dag sést ef einstaklingur á staðfestan hreyfiseðil eða ekki.  

 

 Mínir hópar 

Hreyfistjóri getur búið til eigin hópa og birtast þeir hér ef hann hefur stofnað slíka hópa. 
Þetta getur flýtt fyrir skráningu og vali á einstaklingum. Upplýsingar um það hvernig skal 
stofna Mína hópa er að finna í vefhandbók Sögu. 

Virk hreyfistjórnun 

Hér hefur hreyfistjóri gott yfirlit yfir einstaklinga sem hann er með í virkri hreyfistjórnun. 
Hreyfistjóri getur síað þennan lista með hökunum efst en sjálfkrafa er hakað í „Mínir 
einstaklingar“. Ef listinn er langur og hreyfistjóri vill einungis sjá ólesin skilaboð þá hakar 
hann í þann reit og listinn þrengist. Hreyfistjóri getur einnig síað eftir áætlunar (útgáfa 
2020.1). Athugið: lagt er til að reiturinn „Þjónustuþegi hjá VIRK“ verði notaður til að gefa til 
kynna að búið er að senda lokagreinagerð. Ef viðkomandi er þjónustuþegi hjá VIRK þá er 
hægt að skrá það í „Glósur“. 
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Útgáfa 2020.1 
Í fellivalmyndinni „Sía eftir áætlun“ eru í boði eftirfarandi valmöguleikar; Virk áætlun, Án 
áætlunar, Áætlun að klárast, Áætlun lokið (3 mán), Áætlun lokið (6 mán), Áætlun lokið (9 
mán), Áætlun lokið (12 mán) og Áætlun lokið (18 mán). 

 

 Tákn í yfirliti á virkri hreyfistjórnun  

Áminning. Hreyfistjóri sér með þessu tákni að áminning hefur verið skráð á 
hreyfistjórnun einstaklings eða glósa. Hreyfistjóri getur rennt músinni yfir táknið og þá birtist 
sviftexti með texta sem skráður var í áminningu/glósu. Áminningartáknið birtist í útgáfu 
2019.3 af Sögu.  

 

  

Skilaboð. Hreyfistjóri sér strax ef hans bíða skilaboð frá einstaklingi í gegnum HeilsuVeru. 
Hann getur smellt á táknið og þá opnast gluggi með skilaboðunum.  

Lokuð áætlun. Hreyfistjóri sér með þessu tákni að búið er að loka hreyfistjórnun. 
Einstaklingur er samt sem áður enn hluti af hreyfistjórnun hreyfistjóra og getur enn verið í 
samskiptum við hreyfistjóra. Einstaklingur hverfur ekki af listanum fyrr en Hreyfistjórnun er 
lokið. Athugið að hægt er að stilla sjálfvirka lokun áætlunar og er það gert með stilligildi 
8010. Hafið samband við kerfisstjóra til þess að virkja það.  

Áætlun í gangi og VIRK. Hreyfistjóri sér með græna hakinu að einstakingur hefur virka 
áætlun. Grænt hak birtist einnig í dálkinum fyrir Virk þjónustuþega sem ætti að merkja að 
einstaklingur sé útskrifaður og búið er að senda lokaskýrslu til annarra þátttakenda. 

Starfsm.. Fjöldi tákna merkir fjölda þátttakenda á hreyfistjórnun. Þegar mús er rennt yfir 
tákn birtist sviftexti með nöfnum þeirra starfsmanna sem eru þátttakendur í tiltekinni 
hreyfistjórnun. 
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Síðasta prósentuhlutfall hreyfingar. Prósentuhlutfall hreyfingar er reiknað einu sinni í viku 
(frá miðnætti á laugardögum). Þetta er þó hægt að stilla í áætlun. Ef einstaklingur fer undir 
viðmið hreyfiáætlunar þá verður reiturinn rauður í yfirlitinu í sjúklingavali fyrir einstaklinga í 
virkri hreyfistjórnun. Sjá mynd hér fyrir ofan. 

Áætlun klárast. Hér birtist fjöldi vikna sem er eftir af áætlun. Ef rauður reiður, þá er ein vika 
eða færri dagar eftir af áætlun.  

Skilaboð til margra. Í sjúklingavalinu - Virk hreyfistjórnun er hægt að velja marga einstaklinga 
í einu í töflunni með því að halda niðri Ctrl lyklinum á lyklaborðinu og smella á hvern 
einstakling og þannig senda völdum einstaklingum sömu skilaboð. Ef hreyfistjóri vill senda 
skilaboð til allra einstaklinga í virkri hreyfistjórnun er hægt að velja Shift + Ctrl og smella á 
efsta nafnið í listanum og því næst á neðsta nafnið og þá veljast allir einstaklingar sem eru 
þar á milli. Þessi virkni er t.d. sniðug ef hreyfistjóri fer í frí og vill tilkynna það öllum 
einstaklingum í virkri hreyfistjórnun með sömu skilaboðunum. 

Á myndinni hér fyrir neðan hefur hreyfistjóri valið þrjá einstaklinga til þess að senda skilaboð 
(bláar línur). Þegar hann hefur valið fleiri en einn einstakling birtist umslag uppi í horninu 
hægra megin sem hann smellir á til að skrifa skilaboð til einstaklinganna. 

 

Yfirlit 

Ónotaðir hreyfiseðlar 

Þegar heilbrigðisstarfsmaður hefur stofnað og staðfest hreyfiseðil í eyðublaðaeiningu verður 
hann til í Yfirliti sem „Ónotaðir hreyfiseðlar“. Hreyfistjóri fær einstakling í viðtal til sín t.d. í 
gegnum tímabókun á aðfangi og þegar hann tvísmellir á nafn einstaklings hoppar Saga með 
hann yfir í Yfirlit. Hreyfiseðill er virkjaður í fyrsta viðtali og er það gert með græna 

hnappinum, „Ný hreyfistjórnun“ sem sést á myndinni hér fyrir neðan. Farið er nánar í 
útfyllinguna á nýrri hreyfistjórnun hér fyrir neðan. Ef enginn grænn hnappur birtist í Yfirliti þá 
merkir það að einstaklingur er með virka hreyfistjórnun og hana má skoða í flipanum Virk 
hreyfistjórnun.  
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Í táknunum sem birtast undir „Ónotaðir hreyfiseðlar“ eru upplýsingar úr hreyfiseðlinum sem 
gefinn var út. Sjúkdómsgreining birtist en að öðru leyti þarf notandi að leggja músina yfir 
táknin til að sjá hvað er skráð á táknunum.  

Atriði sem kalla á varúð þjálfara. Notandi rennir músinni yfir táknið og þá birtist í 
sviftexta þau atriði sem skráð voru á hreyfiseðilinn. 

 

 Opna textasýn. Notandi getur smellt á textasýn hnappinn til að fá yfirlit yfir allan texta 
sem skráður var í hreyfiseðilinn. Notandi getur prentað út textasýnina.  

 

Aðrar sjúkdómsgreiningar. Notandi getur rennt músinni yfir táknið til að sjá hvort aðrar 
sjúkdómsgreiningar hafi verið skráðar á hreyfiseðilinn. 

Lyf. Notandi getur rennt músinni yfir táknið til að sjá hvort og hvaða lyf voru skráð á 
hreyfiseðilinn. 

Rannsóknarniðurstöður. Notandi getur rennt músinni yfir táknið til að sjá hvort og hvaða 
niðurstöður voru skráðar á hreyfiseðilinn. 

Sjúkrasaga og skoðun. Notandi getur rennt músinni yfir táknið til að lesa það sem skráð 
var í sjúkrasaga og skoðun á hreyfiseðlinum. 

Undirritað af og Stofnun. Þegar notandi rennir músinni yfir táknið birtast upplýsingar um 
það hver undirritaði hreyfiseðilinn, starfsheiti, læknanúmer (ef við á) og frá hvaða stofnun.  
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Ný hreyfistjórnun. Hreyfistjóri stofnar nýja hreyfistjórnun með því að smella á græna 
hnappinn „Ný hreyfistjórnun“ og það fyrsta sem þarf að skrá eru upplýsingar um einstakling, 
heimasíma, farsíma, vinnusíma og netfang. Það er afar mikilvægt að þetta sé rétt útfyllt svo 
samskipti milli hreyfistjóra og einstaklings gangi upp í gegnum viðmótið í Sögu og HeilsuVeru. 
Þegar notandi smellir á Vista opnast flipinn Virk hreyfistjórnun. Nánar er fjallað um Virka 
hreyfistjórnun hér fyrir neðan. 

 

  

Eldri hreyfistjórnanir 

Ef einstaklingur á eldri hreyfistjórnanir í kerfinu birtast þær fyrir neðan í „Eldri 
hreyfistjórnanir“. 

 

Hér sér notandi tákn fyrir textasýn og getur notandi smellt á það til að fá textasýn yfir 
eldri hreyfistjórnun og prentað hana út. 

Síðustu glósur. Þegar notandi rennir mús yfir táknið birtast síðustu glósur sem skráðar 
voru í þessa eldri hreyfistjórnun. 

Síðustu skilaboð. Þegar mús er rennt yfir táknið birtist yfirlit yfir síðustu skilaboð 
einstaklings og hreyfistjóra. 
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Síðustu mæliniðurstöður. Mús er rennt yfir táknið og þá birtast síðustu mæliniðurstöður 
einstaklings.  

 

Upplýsingar um áætlun. Notandi rennir mús yfir táknið og við það birtist sviftexti með 
upplýsingum um síðustu áætlun. Meðal annars birtast þarna upplýsingar um 
meðferðarheldni í síðustu áætlun.  

Skýrslur hreyfistjóra. Þegar notandi rennir músinni yfir táknið fær hann yfirlit yfir skýrslur 
hreyfistjóra eftir dagsetningum. 

  

Mæliniðurstöður 

Hægra megin í Yfirliti eru upplýsingar um eldri mæliniðurstöður birtar eftir dagsetningum. 

 

 
Virk hreyfistjórnun 

Heilbrigðisstarfsmaður stofnar hreyfiseðil og staðfestir hann. Einstaklingur kemur í viðtal hjá 
hreyfistjóra og hann stofnar Virka hreyfistjórnun eins og lýst er hér fyrir ofan í kaflanum 
Yfirlit.  
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Á myndinni hér fyrir neðan er glugginn sem birtist eftir að hreyfistjóri hefur stofnað 
hreyfistjórnun. Hægt er að byrja að vinna í hreyfistjórnun áður en áætlun er búin til (t.d. gera 
göngupróf) og líka eftir að áætlun rennur út. Hreyfistjóri lýkur ekki hreyfistjórnun fyrr en 
nokkrum mánuðum eftir að áætlun rennur út og vill halda áfram að vera í samskiptum vegna 
langtímaeftirfylgni. Í hreyfistjórnunareiningunni getur hreyfistjóri skrifað glósur í gluggann, 
spurt einstakling virknispurninga, skráð göngupróf, sent skilaboð á einstakling í HeilsuVeru, 
skrifað skýrslu og sent á starfsmann innan stofnunar og bætt við þátttakendum.  

Hreyfistjórnun er opin og hægt að vinna í henni þangað til hreyfistjóri lýkur hreyfistjórnun 

(hnappur efst uppi hægra megin) . Þegar hreyfistjórnun er lokið er ekki hægt að 
enduropna hana. Ef einstaklingur þarf aftur að komast í hreyfistjórnun og fá nýja áætlun þá 
þarf heilbrigðisstarfsmaður að stofna nýjan hreyfiseðil. Þess vegna er mikilvægt að loka ekki 
áætlun fyrr en langtímaeftirfylgd er yfirstaðin, eða í fyrsta lagi eftir eitt ár. Efst uppi í horninu 

hægra megin er hægt að skoða textasýn af hreyfistjórnun, prenta hana út og lesa atriði 

sem skráð voru til viðvörunar í gula þríhyrningnum .  

 

  

Hér fyrir neðan eru tákn og virkni í hverjum glugga útskýrð hvert fyrir sig.  
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Ný áætlun 

Hreyfistjóri smellir á „Ný áætlun“ og fyllir út í gluggann. Á myndinni hér fyrir neðar er búið að 
fylla út upplýsingar í nýrri áætlun en fyrir neðan myndina eru útskýringar á hverjum og 
einum skráningarreit. 

 

  

Upplýsingar. Í Upplýsingum er skráð forskrift, hvort einstaklingur er þjónustuþegi VIRK (sem 
verður fyrst um sinn notað sem tákn fyrir það hvort búið sé að senda lokaskýrslu) og hvert 
viðmiðunarhlutfall hreyfingar hjá einstaklingi er. Hreyfistjóri skráir prósentuhlutfall og segir 
það til um hversu langt undir hreyfingarviðmið einstaklingur má fara áður en hreyfistjóri fær 
tilkynningu í yfirlit um að einstaklingur sé kominn niður fyrir viðmið. Fari einstaklingur niður 
fyrir viðmið verður viðmiðunarhlutfallið í rauðu letri í Sjúklingavali - Virk hreyfistjórnun.  

 

Forskrift er harðkóðuð í kerfið út frá gögnum sem búið er að þýða upp úr FYSS. 
Sjúkdómsflokkar/sjúkdómar sem hægt er að velja eru; Beinþynning, Blóðfituraskanir, 
Efnaskiptasjúkdómar, Hár blóðþrýstingur, Krabbamein, Kransæðasjúkdómur, Kvíði, Langvinn 
bak- og hálsvandamál, Langvinnir lungnasj., Langvinnir verkir, Sykursýki I, Sykursýki II, 
Yfirþyngd og offita og Þunglyndi. Fleiri forskriftir munu birtast í nýrri útgáfum af Sögu. 
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 Áminning fyrir skjólstæðing. Hreyfistjóri skráir prósentuhlutfall sem segir til um það hversu 
langt undir viðmið um hreyfingu einstaklingur má fara áður en hann fær áminningu í 
HeilsuVeru. Tímabil athugunar segir til um hve margar liðnar vikur eru notaðar við 
útreikninginn á prósentuhlutfallinu.  

 

  

Úrræði. Hreyfistjóri skráir úrræði fyrir einstakling sem hægt er að skipta niður í; Daglega 
þjálfun, Þolþjálfun, Styrktarþjálfun, Önnur úrræði og Leiðbeiningar fyrir þjálfun en þar er 
hægt að hafa nánari útlistun á ráðlagðri þjálfun samkvæmt FYSS.  
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Dagleg þjálfun. Í fellivalmyndinni er að finna eftirfarandi valmöguleika og er hægt að haka í 
og velja fleira en eitt atriði í listanum; Garðvinna, Þrekhjól eða hjól, Stafaganga, Ganga og 
Stigaganga. 

 

Þolþjálfun. Í fellivalmyndinni er að finna eftirfarandi atriði og er hægt að haka í og velja fleira 
en eitt atriði í listanum; Rösk ganga, Stafaganga, Hjól, Sund, Róður (róðratæki), 
Fjölþjálfi/stigvél/skíðavel, Hlaup/skokk, Skíði/skautar, Vatnsleikfimi, Leikfimi/þolfimi/dans og 
Bolta- og spaðaíþrótti.  

 

Styrktarþjálfun. Í fellivalmyndinni er að finna eftirfarandi atriði og er hægt að haka í og velja 
fleira en eitt atriði í listanum; Með eigin líkamsþyngd sem mótstöðu, Með teygju sem 
mótstöðu, Með lóð/tæki sem mótstöðu og Pilates. 

 

 

  

Önnur úrræði og Leiðbeiningar fyrir þjálfun. Hér getur hreyfistjóri skráð frjálsan texta. 
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Áætlun. Hreyfistjóri býr til áætlun fyrir einstakling með því að smella á græna hnappinn 

„Bæta við línu“ . Upphaf áætlunar er skilgreint í dagatali sem birtist.  

 

Hreyfistjóri getur svo bætt við mörgum línum (með græna hnappinum) og skilgreint 
mismunandi fjölda vikna og fjölda hreyfinga í viku fyrir hverja línu. Út frá þessu verður til 
áætlun sem einstaklingur þarf að fara eftir. Athugið að vikan telur frá sunnudegi til 
laugardags og meðferðarheldnin reiknast út frá þessum dögum. Þannig að ef 
upphafsdagsetning hreyfiáætlunar er t.d. á fimmtudegi og markmið hreyfingar á viku er 
fjórum sinnum - þá ætti að skrá mest tvö skipti þessa fyrstu viku. Útskýra þarf þetta fyrir 
sjúklingi. 

 

  

Ráðlögð þjálfun. Neðst í glugganum birtist svo yfirlit yfir ráðlagða þjálfun og er hún sótt út 
frá valdri forskrift. 
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Áætlun 

Þegar hreyfistjóri hefur fyllt út upplýsingar í nýrri áætlun birtist yfirlit yfir áætlun í myndrænu 
formi í Virkri hreyfistjórnun. Hér sést áætlun sem byrjaði 1. október og er áætlunin skilgreind 
10 vikur fram í tímann (til viku 49). Í yfirlitinu sér hreyfistjóri hversu oft einstaklingur hefur 
hreyft sig í hverri viku, fjölda skráðra hreyfinga á dag og hversu oft hann hefur sleppt 
hreyfingu. Einnig sést þegar hreyfistjóri skráir hreyfingu fyrir einstakling. Litir og aðgerðir í 
yfirliti eru útskýrð hér fyrir neðan. 

 

Breyta hreyfingu. Hreyfistjóri getur breytt skráningu á hreyfingu og gerir hann það með 

því að smella á „Breyta hreyfingu“ . Glugginn „Skrá hreyfingu“ opnast. Skráðar hreyfingar 
birtast í yfirlitinu fyrir ofan dagatölin. Grænt merkir hreyfingu sem einstaklingur skráði sjálfur 
og blár litur táknar hreyfingu sem hreyfistjóri skráði í hreyfistjórnun. Feitletraðir dagar í 
dagatölunum fyrir neðan passa við skráða hreyfingu í sýninni fyrir ofan. 

 

Hreyfistjóri getur eytt út hreyfingu, bæði hans eigin og hreyfingu sem einstaklingur skráði 

sjálfur. Hann setur mús yfir skráða hreyfingu og þá birtist tákn og sviftexti „Eyða 
hreyfingu“.  
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Ef búið er að velja að eyða hreyfingu getur hreyfistjóri hætt við og þá setur hann músina yfir 

hreyfingu sem er yfirstrikuð (eytt) og velur „Hætta við“.  

 

  

Í neðri hluta gluggans eru dagatöl og feitletraðir dagar í dagatalinu eru dagar þar sem búið er 
að skrá hreyfingu. Hreyfistjóri getur skráð hreyfingu í dagatalið með því að smella á dag fram 
til upphafsdags áætlunar, einnig getur hann smellt á „Fylla“ og þá merkjast allir dagar í 
dagatalinu sem ekki var búið að merkja við.  

 

Hreyfistjóri getur valið að „Hreinsa“ og þá hreinsast út það sem hann var búinn að merkja við 
fyrir utan það sem var skráð áður, það helst ennþá inni og er feitletrað. Í dæminu hér fyrir 
neðan hefur hreyfistjóri smellt á Hreinsa og svo valið að smella einungis á daginn 10. 
október. Svo vistar hann. Hreyfistjóri getur líka valið marga daga í einu í dagatali áætlunar 
með því að vinstrismella á dagsetningu með mús og draga svo yfir tímabil og við það litast 
þeir dagar sem mús var rennt yfir.  
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Ljúka áætlun. Þegar áætlun er runnin út velur hreyfistjóri að „Ljúka áætlun“. Notandi fær 
viðvörun og þarf að svara með Já eða Nei um það hvort hann vilji ljúka áætlun eða ekki. 
Áætlun lokast og ekki er hægt að enduropna hana eða bæta við nýrri áætlun. Hreyfistjórn er 
samt sem áður ekki lokið þar sem eftirfylgni getur verið einhver þó að áætlun sé lokið.  

 

  

Litir og tölustafir í áætlun  

Litir á áætlun eru nokkrir og hafa mismunandi merkingu. Þeir verða útskýrðir hér fyrir neðan. 

 

  

- Hreyfistjóri skráði hreyfingu. 

- Hreyfistjóri skráði hreyfingu og er þetta hreyfing sem var aukadagur miðað við 
það sem áætlað var. 
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- Engin hreyfing skráð. 

- Einstaklingur skráði hreyfingu og hreyfði sig tvisvar sama daginn. 

- Einstaklingur skráir sjálfur og hreyfir sig aukalega einn dag miðað við áætlun. 

- Ekki hefur verið skráð hreyfing, þ.e. vika er ekki útrunnin. 

  

Athugið að þó að einstaklingur skrái auka hreyfingu yfir einn dag eða jafnvel aukadag miðað 
við áætlun þá breytir það ekki útreikningi á viðmiðunarhlutfalli. Það er alltaf reiknað út frá 
áætlun en ekki aukahreyfingu.  

Upplýsingar um áætlun 

Upplýsingar um áætlun birtir yfirlit yfir það sem skráð var í áætlun hreyfistjóra. Hægt er að 

breyta áætlun með því að smella á „Breyta áætlun“ og opnast þá sambærilegur gluggi og 
lýst er hér fyrir ofan í „Ný áætlun“ en glugginn heitir þess í stað „Breyta áætlun“. 
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Þegar mús er rennt yfir upplýsingatáknið birtast upplýsingar um ráðlagða þjálfun og atriði 
til umhugsunar.  

 

  

Glósur 

Hreyfistjóri getur gert tvennskonar glósur og er hægt að prenta þær út. Önnur getur verið 

áminning sem birtist sem gul bjalla í yfirliti í sjúklingavali og einnig í virkri hreyfistjórnun 
og hin er glósa án áminningar. Athugið að áminningar koma í útgáfu 2019.3 af Sögu.  

Smellt er á græna hnappinn „Skrá glósu“ til að bæta við glósu. Ef notandi hakar í 
„Áminning“ þá verður glósan til sem áminning í kerfinu. Hægt er að velja dagsetningu á glósu 
í dagatali og dettur þá áminningin út úr yfirliti í sjúklingavali á þeirri dagsetningu. 
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Þegar hreyfistjóri setur mús yfir glósu í virkri hreyfistjórnun birtast aðgerðarhnappar. 

Hreyfistjóri getur breytt glósu, eytt henni og merkt hana sem lokið . Glósa sem er 
merkt sem lokið hverfur í kjölfarið út úr yfirliti í sjúklingavali. 

  

Mikilvægt er að ef hreyfistjóri skráir símtal í glósur ti að minna sjálfan sig á að hann hafi 
hringt þá er nauðsynlegt að skrá orðið símtal í glósureitinn. Þannig er hægt að telja öll símtöl 
sem hreyfistjórar eiga við skjólstæðinga sína. Ef hreyfistjóri telur að upplýsingar úr símtali 
séu mikilvægar öðrum meðferðaraðilum þá stofnar hann samskiptaseðil og skráir 
upplýsingar þar inn. Sé samskiptaseðill skráður þá er ekki þörf á að skrá orðið símtal í 
glósureitinn. Þetta verklag verður einungis fyrst um sinn því áætlað er að uppi hægra megin 
komi táknmynd af símtóli og þá er nægjanlegt að smella á það og skrifa eitthvað smávegis 
um efni símtalsins en þá veður ekki þörf á að nota lykilorðið símtal. Hins vegar verður áfam 
þörf á að stofna samskiptaseðil ef upplýsingar í símtali eru þess eðlis. 

 

  

Mæliniðurstöður 

Í fyrsta viðtali hjá hreyfistjóra er einstaklingur spurður virknispurninga og framkvæmt sex 
mínútna göngupróf.  

 

 Virknispurningar eru harðkóðaðar í kerfið og birtast svona. Virknispurningum verður 
breytt í nýrri útgáfum af Sögu. 
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Þegar hreyfistjóri hefur spurt einstaklinga virknispurninga þá getur hann sett músina yfir 
„Virknispurningar“ og þá birtist sviftexti um það sem skráð var og stig sem einstaklingur fær 
miðað við svör. 

 

  

Hreyfistjóri framkvæmir einnig göngupróf og þarf þá að skrá blóðþrýsting, púls og 
súrefnismettun fyrir og eftir hreyfingu og vegalengd sem gengin var.  

 

Mat sjúklings á álagi samkvæmt Borg skala i gönguprófinu er einnig skráð og ef hreyfistjóri 
setur mús yfir táknið sér hann hvaða gildi má skrá í reitinn.  
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Hreyfistjóri getur rennt músinni yfir „Göngupróf“ í yfirlitinu og þá birtist sviftexti með 
niðurstöðum úr gönguprófinu ásamt ítarupplýsingum. 

 

Hreyfistjóri getur eytt út bæði gönguprófi og virknispurningum með því að renna mús yfir 

þau í yfirlitinu og þá birtist eyða og breyta tákn.  

  

Samskiptasaga 

Hreyfistjóri getur átt örugg samskipti við einstakling í gegnum HeilsuVeru. Hreyfistjóri sendir 

skilaboð með umslagstákninu og getur prentað út skilaboðin með því að smella á prenta 

táknið. Umslagstáknið merkir að samskipti eru gerð í gegnum HeilsuVeruna og telur 
kerfið þessi samskipti. Sjálfvirkar sendingar úr kerfinu teljast ekki inn í samskiptatölur en þau 
eru engu að síður mikilvæg fyrir samskiptasöguna. Uppfært orðalag á sjálfvirkum sendingum 
kemur í nýrri útgáfum af Sögu. 

 

Hreyfistjóri sendir einstaklingi skilaboð með því að smella á umslagið . Þá opnast 
eftirfarandi gluggi og hreyfistjóri skrifar skilaboð í gluggann og smellir svo á Senda. 
Einstaklingur fær SMS um að hann eigi skilaboð í HeilsuVeru og þarf að skrá sig þar inn með 
rafrænum skilríkjum til að lesa skilaboðin. 
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 Í yfirlitinu sjást fyrri samskipti og ef mús er rennt yfir skilaboð birtist hnappur með þremur 
punktum. Ef hreyfistjóri smellir á punktana þrjá opnast nýr gluggi með textasýn af því sem 
skráð var í samskiptin. 

 

  

Skýrslur hreyfistjóra 

Hreyfistjóri getur sent skýrslur til annarra starfsmanna á stofnuninni. Sjálfkrafa kemur upp 
nafn þess heilbrigðisstarfsmanns sem gaf út hreyfiseðilinn en hreyfistjóri getur breytt 
nafninu með því að stroka út það nafn, t.d. ef viðkomandi aðili er hættur störfum og setja inn 
annað í staðinn. Til þess að skýrslur hreyfistjóra virki rétt þarf kerfisstjóri að stilla stilligildi í 
Sögu. Kerfisstjóri skoðar og stillir eftirfarandi stillingar áður en hreyfistjórnun hefst á stofnun. 

 Hreyfistjóri býr til hreyfistjóraskýrslu með því að smella „Búa til hreyfistjóraskýrslu“. 
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Ef hreyfistjóri vill skoða skýrslur sem hann hefur sent getur hann farið í Forsíðu starfsmanns - 
Skilaboð og valið þar útsend skilaboð. Athugið að það sem hreyfistjóri skráir í reitinn 
„Skilaboð frá hreyfistjóra“ birtist ekki í skýrslunni sjálfri heldur sem skilaboð til viðkomandi 
starfsmanns með skýrslunni (eins og texti í tölvupósti með viðhengi). Áætlað er að laga þetta 
í nýrri útgáfum af Sögu.  

 

  

Þátttakendur 

Hreyfistjóri getur séð hverjir eru þátttakendur í virkri hreyfistjórn og bætt við fleiri 
þátttakendum með því að skrifa nafn starfsmanns í Leita reitinn. 

 

Um leið og skrifað er í leitarreitinn byrjar Saga að sía út einstaklinga miðað við það sem 
skrifað er í reitinn. Notandi þarf að tvísmella á nafn sem á að velja sem þátttakanda til þess 

að hann birtist í þátttakendalistanum. Stillingartáknið gefur notanda möguleika á að haka 
í hvort að Há/lágstafir skipta máli eða hvort að finna eigi öll leitaratriði. 
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Stillingar í Sögu fyrir Hreyfistjórnun 

 

 

Form tímabókunar  

Kerfisstjóri stofnar nýtt form tímabókunar sem hann flokkar sem „Hreyfistjórnun“. Önnur 
stjörnumerkt atriði í glugganum verður að fylla út svo hægt sé að vista gluggann. Þegar þetta 
form tímabókunar hefur verið stofnað þá birtast einstaklingar sem eiga tímabókun á aðfangi 
með þetta form tímabókunar í „Tímabókunum í dag“ í „Sjúklingavali“ í Hreyfistjórnun. 

 

  

Stilligildi  

Til þess að hreyfistjóri geti skrifað skýrslu hreyfistjóra þarf að stilla sniðmát. Það er gert í 
Umsjón - Stillingar - Stillingar.  

8000 - „Sniðmát skýrsla hreyfistjóra: Staðsetning“ 

8001 - „Sniðmát skýrsla hreyfistjóra: Deild“ 

8002 - „Sniðmát skýrsla hreyfistjóra: Þjónustuflokkur“ 

8003 - „Sniðmát skýrsla hreyfistjóra: Aðkoma“ 

8004 - „Sniðmát skýrsla hreyfistjóra: Fylgd“ 

8005 - „Sniðmát skýrsla hreyfistjóra: Samskiptaform“ 



   Sögustund  20. mars 2020 

Til þess að finna út hvaða gildi eiga að vera í stilligildunum þarf að skoða Umsjón - Stillingar - 
Uppflettitöflur. Í dæminu hér fyrir neðan er valið Flokkun samskipta - Deildir.  Skoða þarf 
gildið í þessari töflu til þess að setja í stilligildi 8001.  

 

  

  

Stilligildi: 8010  

„Sjálfvirk lokun áætlunar fyrir hreyfistjórnun”. Ef virkt þá lokast áætlun eftir fjölda daga sem 
tilgreindur er í stilligildi. Í útgáfu 2020.1 af Sögu er þetta stilligildi sjálfgefið óvirkt. 
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Viðmót hreyfistjórnunar í Veru 

 

Einstaklingur skráir sig inn á heilsuvera.is með rafrænum skilríkjum.  

Á Heimasvæði sér einstaklingur ef hann á skilaboð frá hreyfistjóra. Hann smellir á boxið og 
upp kemur gluggi þar sem hann getur smellt á „Nánar“ og opnast þá viðmótið Hreyfiseðlar í 
HeilsuVeru. 

 

 

Einstaklingur getur einnig smellt á „Hreyfiseðlar“ vinstra megin í valmyndinni til þess að 
komast inn í núverandi áætlun eða eldri áætlanir. 
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Núverandi áætlun opnast og notandi getur smellt á „Skrá hreyfingu“ til þess að skrá 
hreyfingu. Einstaklingur getur einnig skráð hreyfingu á vefsíðunni: hreyfing.heilsuvera.is eða 
hringt í símanúmerið 510-1940. 

 

 Upp kemur gluggi þar sem einstaklingur velur „Staðfesta“ til þess að skrá hreyfingu. 

 

Einstaklingur getur skrunað niður síðuna til að sjá frekari upplýsingar um núverandi áætlun. 
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 Ef einstaklingur vill senda skilaboð á hreyfistjóra smellir hann á örina vinstra megin við 
„Skilaboð“ og við það opnast Skilaboðahlutinn. 

 

 Skilaboðin opnast og hér getur einstaklingur skrifað skilaboð til hreyfistjóra og smellt svo á 
„Senda“.  

 

 Ef einstaklingur á eldri áætlanir getur hann smellt á „Allar áætlanir“ og skoðað þær áætlanir 
sem birtast þar með því að smella á „Opna“. 

 

  

 

 

Með kveðju, 

 Origo Heilbrigðislausnir 


