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Nýjasta útgáfa rafræna sjúkraskrárkerfisins Sögu býður upp á að notendur geti flett upp og
skoðað sjúkragögn sem skráð eru um sjúklinga á öðrum stofnunum.
Hafi notandinn þær aðgangsheimildir sem krafist er, þá er aðgengi að þessum upplýsingum í
gegn um eininguna Forsíða Sjúklings. Eftir að kerfissjúklingur er valinn þá er sýnilegt í þessari
einingu á hversu mörgum öðrum stofnunum sjúklingurinn á einhver sjúkragögn.

Með því að smella á þennan hnapp þá birtist lítill
uppsprettigluggi sem sýnir stutta lýsingu á hvers eðlis
nýjustu sjúkragögnin eru (t.d. innlögn, útskrift, koma
o.s.frv.) og á hvaða sjúkrastofnun.

Þar fyrir neðan eru tveir tenglar sem hægt er að smella á:
sá efri sækir sjúkraupplýsingar frá þeirri stofnun sem er
með nýjustu gögnin (sem er að sjálfsögðu mismunandi
eftir sjúklingum) en neðri tengillinn („Sjá allar stofnanir“)
birtir yfirlit yfir aldur sjúkragagna á öllum þeim stofnunum
sem geyma einhver gögn yfir sjúklinginn.
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Ef smellt er á efri tengilinn („Sækja gögn frá stofnun“) þá eru gögn frá viðkomandi stofnun sótt
og birt (sjá síðar), en sé smellt á neðri tengilinn („Sjá allar stofnanir“) þá birtist fyrst skjámynd á
borð við þessa hér:

Tilgangur þessarar skjámyndar er að sýna aldur og tegund nýjustu sjúkragagna á hverri stofnun
fyrir sig, til þess að gera notendum auðveldara að meta hvort gögnin hafi hugsanlegt
upplýsingagildi fyrir sig. Þannig sýnir þessi tímalína ekki alla sjúkrasögu sjúklingsins, heldur er
þarna einungis að finna nýjustu innlögn á hverri stofnun fyrir sig, nýjustu komu á hverri stofnun
o.s.frv. Í sýnidæminu hér að ofan sést t.d. að nýjasta innlögn sjúklingsins á Heilbrigðisstofnun
Suðurlands var þann 23 apríl og nýjasta koman á sömu stofnun var daginn eftir, og að nýjasta
innlögnin á Sjúkrahúsi Akureyrar var þann 12 maí.
Skrunstikan neðst í glugganum sýnir yfirlit yfir stærra tímabil. Hvíti ramminn samsvarar
tímabilinu sem er birt með meiri nákvæmni í aðalglugganum, og dökkbláu stöplarnir samsvara
atburðum í efri glugganum. Að ofan sést t.d. að einhverjir atburðir hafa átt sér stað í fortíðinni,
og með því að draga skrunstikuna til vinstri er hægt að skoða þá:
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Til þess að velja frá hvaða stofnunum á að sækja gögn er hægt að smella á einhvern atburð sem
tengist stofnuninni, og er þá hakað við nafn stofnunarinnar til merkis um að sækja eigi gögn frá
henni.

Einnig er hægt að smella á nafn stofnunar í listanum undir tímalínunni til að velja/afvelja
stofnunina, og loks smellt á hnappinn „Sækja“ til að tengjast völdum stofnunum og sækja þaðan
gögn.

Þegar búið er að sækja gögn frá öðrum stofnunum birtast þau í eftirfarandi viðmóti (ef smellt
er á hlekkinn „Sækja gögn frá nýjustu stofnun“ í Forsíðu Sjúklings þá er farið fram hjá tímalínunni
og hlaupið beint í þennan glugga):

Hægt er að smella á viðeigandi flipa (Ofnæmi, Aðvaranir, Lyf o.s.frv.) til að skoða viðkomandi
gögn. Hægt er að raða dálkum og flokka gögnin að vild. Í hverri línu sést frá hvaða stofnun
viðkomandi upplýsingar komu, þannig að hafi gögn verið sótt frá mörgum stofnunum samtímis
þá birtast þau saman í töflunum en auðvelt er að raða/flokka eftir stofnunum.
Heiti stofnananna sést efst, og eru grálituð nöfn þeirra stofnana sem gögn voru ekki sótt frá.
Hægt er að bæta þeim við, þ.e. sækja frá þeim gögn og bæta við þau sem fyrir eru, með því að
smella á nafn stofnunarinnar. Ef svar berst ekki frá stofnun innan einnar mínútu er nafnið
rauðlitað, og þá er sömuleiðis hægt að reyna aftur síðar með því að smella á stofnunina.
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Hægt að biðja um ítarlegri upplýsingar fyrir ákveðin atriði (greiningar, legur, komur og
samskipti). Það er gert með því að velja viðkomandi línu í töflunni og smella síðan á hnappinn
„Skoða“ fyrir ofan töfluna.

Við þetta eru umbeðin viðbótargögn sótt frá viðkomandi stofnun og birt í textasýnarglugga.
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Almennt:



Sjúkragögn frá öðrum stofnunum sem sótt eru á þennan hátt eru ekki afrituð eða vistuð
sjálfkrafa yfir í gagnagrunn þeirrar stofnunar þar sem verið er að skoða gögnin.



Samkvæmt lögum um rafræna sjúkraskrá þá geta sjúklingar óskað eftir því að ekki sé
veittur aðgangur að sjúkraskrá þeirra milli stofnana. Slík skráning fer fram hjá embætti
Landlæknis, og í þessum tilfellum eru upplýsingarnar ekki aðgengilegar milli stofnana.



Sögu sjúkraskrárkerfið skráir („loggar“) í sérstakan gagnagrunn í hvert skipti sem óskað
er eftir upplýsingum frá öðrum stofnunum. Þessi loggun, sem á sér stað bæði á
upprunastofnun gagnanna sem og þeirri stofnun þar sem verið er að skoða gögnin,
inniheldur m.a. upplýsingar um starfsmanninn sem óskaði eftir gögnum og sjúklinginn
sem óskað var eftir gögnum fyrir.
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