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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig staðið var að sjúkraskrármálum á 

Landspítala, hvort sem sjúkraskrár væru varðveittar á pappírsformi eða rafrænu formi. Þá 

var tilgangurinn að skoða stefnumótun varðandi sjúkraskrár meðal stjórnenda og 

starfsmanna spítalans. 

Rannsóknin byggði á eigindlegri rannsóknaraðferð, tekin voru djúpviðtöl við átta 

viðmælendur, framkvæmdar voru tvær þátttökuathuganir, einn rýnihópur myndaður og 

fyrirliggjandi gögn skoðuð. Rannsóknarspurningarnar voru fimm: Hvernig meðhöndlun og 

notkun á virkum sjúkraskrám á pappírsformi og rafrænum sjúkraskrám væri háttað og 

hver væri stefnan varðandi sjúkraskrár Landsspítala, rafrænar og á pappírsformi. Enn 

fremur hvort stefnt væri að því að færa sjúkraskrár á pappírsformi yfir á rafrænt form, 

hvort hugað væri að skjalastjórn innan rafrænnar sjúkraskrár og hvernig staða Landspítala 

í sjúkraskrármálum væri í samanburði við önnur lönd. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær helstar að unnið væri markvisst að því innan 

Landspítala að minnka notkun á sjúkraskrám á pappírsformi. Ennþá væru nokkur 

eyðublöð á pappírsformi sem til stæði að gera rafræn. Unnið væri að því innan Landspítala 

að allar nýjar sjúkraskrár væru á rafrænu formi. Stjórnendur á stofnuninni virtust vera 

með skýra og markvissa stefnu þegar kæmi að málefnum varðandi sjúkraskrár. Þeir töldu 

mjög mikilvægt fyrir starfsemi stofnunarinnar að rafræn kerfi væru örugg og í hæsta 

gæðaflokki þar sem það stuðlaði að bættum aðgangi og betra öryggi sjúkraskrárgagna. 

Taldar væru litlar líkur á því að rafræn kerfi gætu legið niðri í það langan tíma að það gæti 

ógnað öryggi sjúklinga. 

Í rannsókninni kom fram að ítarlegt eftirlit með aðgangi og notkun 

heilbrigðisstarfsfólks væri viðhaft innan eftirlitsnefndar spítalans. Enn fremur að 

auðveldara væri að beita eftirliti í rafrænni sjúkraskrá heldur en í sjúkraskrá á 

pappírsformi. Stöðugt væri hugað að þróun á tölvukerfum til þess að bæta eftirlitið. 

Starfsfólk virtist vera meðvitað um að eftirlit væri haft með störfum þess innan rafrænnar 

sjúkraskrár. 
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Niðurstöður bentu til þess að starfsfólk Landspítala virtist vera jákvætt fyrir 

breytingum á vinnulagi sem fylgdi tækniþróun. Enn fremur var það tiltölulega jákvætt fyrir 

umbreytingunni á því að skipta yfir í rafrænt umhverfi. 

Í rannsókninni kom fram að hönnun og þróun á rafræna sjúkraskrárkerfinu Heilsugátt 

virtist hafa tekist vel. Kerfið væri hannað, smíðað og þróað innan Landspítala. Heilsugátt 

væri nokkurs konar skoðunaraðgangur yfir mörg rafræn sjúkraskárkerfi Landspítala og 

Sögu gagnagrunninn. Heilsugátt hefði nýst vel við meðferð sjúklinga og í tengslum við 

hana væri verið að innleiða skjáborð á klínískar deildir. Skjáborðin væru nokkurs konar 

upplýsingatafla með helstu lífsmörkum, rannsóknum og stöðu á sjúklingum sem væru í 

meðferð á deildunum. Niðurstöður bentu til þess að starfsfólk taldi skjáborðin bæta 

öryggi og gæði heilbrigðisþjónustunnar. Með tilkomu samtenginga við aðrar 

heilbrigðisstofnanir í gegnum Heilsugátt væri unnt að bæta rafræn samskipti og samstarf 

auk þess að öryggi rafrænna sendinga á milli stofnana jókst. 

Niðurstöður bentu til þess að fræðsla og kennsla fyrir starfsfólk Landspítala væri 

ábótavant. Átti það bæði við um almenna tölvukennslu sem og fræðslu um rétta 

meðhöndlun skjala. Þörf væri á að kenna grunnhugtök í skjalastjórn innan rafrænnar 

sjúkraskrár en einnig við daglega umsýslu spítalans. Niðurstöður bentu til þess að 

starfsfólk á spítalanum byggi ekki yfir almennri kunnáttu í hvernig ætti að meðhöndla 

gögn. Meðal annars væri óvissa um hver ætti að fá aðgang að ákveðnum gögnum og hver 

ekki, hverju mætti eyða og hverju alls ekki. Nauðsynlegt væri því talið að kenna starfsfólki 

að nýta sér verkfæri skjalastjórnar innan rafrænna kerfa til þess að tryggja aðgengileika, 

vernd og varðveislu gagnanna. Enn fremur þyrfti að fræða og endurmennta starfsfólk um 

mikilvægi upplýsingaöryggis. Þar á meðal að gæta að leyniorðum og aðgangsorðum inn í 

tölvukerfi og gæta þess að viðhafa rétta skráningu í rafræna sjúkraskrá. 

Í rannsókninni kom fram að stjórnendur spítalans hefðu ekki tekið ákvörðun um að 

skanna inn eldri sjúkraskrár með því markmiði að koma þeim yfir á rafrænt form. Tæknileg 

hlið verksins hefði þar af leiðandi ekki verið skoðuð. Töldu viðmælendur að huga þyrfti að 

nota- og sönnunargildi gagnanna áður en sú ákvörðun yrði tekin þar sem vitað væri að 

mikill kostnaður fylgdi verkinu. 

Rannsóknin leiddi í ljós að Landspítali stæði sig ágætlega í samanburði við erlendar 

heilbrigðisstofnanir þegar kæmi að málefnum rafrænnar sjúkraskrár. Stjórnendur og 
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starfsmenn fylgdust vel með og litu til annarra landa þegar kæmi að þróun og 

stefnumótun í rafrænni sjúkraskrá. Spítalinn væri samt fremur aftarlega í tengslum við 

samræmingu í skráningarhluta rafrænnar sjúkraskrár og vegna þess að ennþá væri notast 

við sjúkraskrár á pappírsformi. 

Í rannsókninni kom fram að gæði og öryggi rafrænnar sjúkraskrár hefði tekið miklum 

framförum innan Landspítala á síðustu árum. Unnið hefði verið að mótun og innleiðingu 

upplýsingaöryggisstefnu, aðgangsstefnu og alþjóðleg vottun fengist innan heilbrigðis- og 

upplýsingatæknideildar. Skýr stefna stjórnenda væri um að uppfylla hæstu gæða- og 

öryggisstaðla sem tengdust rafrænum sjúkraskrárkerfum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu nýst sem stöðumat á yfirstandandi verkefnum 

og áætlunum innan Landspítala. Það gæti síðan nýst til áframhaldandi vinnu, 

stefnumótunar og þróunar í sjúkraskrármálum. Enn fremur gætu niðurstöðurnar nýst til 

þess að skoða hvernig staðið væri að þessum viðkvæma málaflokki innan Landspítala, 

bæði út frá lagalegum sjónarmiðum og út frá upplýsingaöryggi viðkvæmra gagna. 

Rannsóknin leggur til nýja þekkingu og hefur enn fremur fræðilegt gildi varðandi 

grundvallaratriði skjalastjórnar um kerfisbundna skjalastjórn. 
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Abstract 

The aim of this research was to examine how procedures concerning medical records at 

the University Hospital of Iceland were conducted, either if the records were in a 

digitalized form or on paper. The purpose was to take a look at policies on medical records 

that were in place, whether those were for directors or general employees at the hospital. 

 The research was built on a qualitative method which consisted of, structured in 

depth interviews on eight participants, two participant observations, one focus group, 

and gathered data, internal material, analysed. The research questions were five in total: 

How is the handling and usage of active medical records in paper and digital form, and 

what are the policies in place at the University Hospital of Iceland concerning paper and 

digital medical records. Furthermore, if the aim was to transfer physical medical records 

to digital, and if record management for digital records were taken into consideration. 

Lastly, how does the University Hospital in Iceland compare to other countries in matters 

of medical records. 

 The results of the research showed that the University Hospital of Iceland was 

currently working on reducing medical records on paper form. So far there were few 

forms currently physical that were undergoing work to transfer them to digital. Work was 

being done concerning all newly registered medical records to be on digital form. 

Directors at the organization seemed to have a clear and concise policy regarding medical 

records. They thought it to be highly important for employees of the organization that 

the record systems were of the highest security and quality standard, as it increased the 

availability and security of the medical records. The down time of these systems were 

thought to be so minimal that patients will not come to harm. 

 The research identified that strict protocols on accessibility and usage by 

healthcare employees were followed by the supervision committee of the hospital. 

Furthermore, it showed that it was easier to maintain supervision of digital medical 

records than its paper counterpart. Constant thought on improvements of these 

information systems were being carried out for better transparency and supervision of 
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the data. Employees seemed to be aware of the supervision and security measures that 

were in use with the systems concerning digital medical records. 

The results pointed out that the employees at the University Hospital of Iceland were 

generally open and kept a positive mind for change in work ethics that was a part of 

advancing the system onto a digital platform. 

 In the research, it was pointed out that the design and development of Heilsugátt, 

the digital medical electronic records management system, went well. The system was 

designed, built and developed internally at the University Hospital of Iceland. Heilsugátt 

is sort of a viewing platform over multiple digital medical records systems, both from the 

University Hospital of Iceland and the Saga database system. Heilsugátt has been helpful 

in the treatment of patients and in connection to the system, a desktop interface was 

being developed and implemented in clinical departments at the hospital. The desktop 

interface was to be used as an information platform which could display information 

about vital signs, medical research, and the status of the patients currently undergoing 

treatment at the wards. The results showed that employees though that the information 

desktop interfaces would improve upon patient security and the overall quality of the 

healthcare system. With the addition of interconnectivity between wards and 

departments, both internally and externally, through the use of Heilsugátt, digital 

communication and cooperation could be improved, as well as further securing digital 

data when shared between institutions. 

 The research showed that information flow and education to employees was 

lacking. Applying both to general computer education as well as education on handling 

records. A need would be for further education on the basic concepts of digital records 

management, as well on daily life procedures at the hospital. The results identified that 

employees at the hospital did not possess general knowledge on how to handle data and 

information. Questions about who would get access to certain data and who would not, 

what data could be erased and what data could not. Those were among the uncertainties 

that were identified in the results. This shows the necessity of teaching and educating the 

employees about using the tools of the digital/electronic records management system, 

for improving accessibility, protection and the storage of the data. Moreover, further 

education and retraining of employees on information security is needed. This includes, 
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security of passwords and access information to the information systems, and to take 

care of validity of data concerning the medical records. 

 The research stated that the directors of the hospital had not taken a decision on 

the scanning of physical medical records with the goal of bringing them to a digital form. 

The technical aspect of that has thus not been analysed. The interviewees pointed out 

that the usability and validity of the data before a decision would be made, as it is known 

that a high cost would follow with such an implementation. 

 The results showed that the University Hospital of Iceland does fairly well in 

comparison to foreign medical institutes, when it comes to digitalization of medical 

records. Directors and employees were well aware and looked to other countries when it 

came to the development and policy planning concerning digital medical records. The 

hospital was however further back in relation to coordination of records, as physical 

paper form records were still in use. 

 In the research it showed that both the overall quality and security of digital 

medical records have significantly improved at the University Hospital of Iceland in recent 

years. Progressive work towards creating and implementing information security policies, 

access policies, is being done. As well as getting international certification in the field of 

healthcare, and information technology department. There were clear policies among the 

directors to meet the highest quality and security standards when it comes to digital 

medical records. 

 The results of this research could be used as a status assessment of ongoing 

projects and plans inside the University Hospital of Iceland. It could then be used for 

further work, policy making, and development regarding medical records. Furthermore, 

the results could be useful for taking a look at the procedures concerning this sensitive 

field at the University Hospital of Iceland, both from a legal perspective, and as well from 

an information security perspective of sensitive data. The research adds further 

knowledge, and adds a theoretical value concerning the essentials of records 

management inside a systematic records management.  
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1 Inngangur 

 

Tækniframfarir eru hraðar í nútíma samfélagi. Kröfur eru gerðar um greiðan aðgang að 

upplýsingum og notendavænum upplýsingakerfum. Gagnamagn á rafrænu formi hefur 

aukist jafnt og þétt og þar með þörfin fyrir gagnastjórnun (data management). 

Gagnastjórnun hefur einnig verið vaxandi áskorun innan heilbrigðisgeirans til þess að 

bæta aðgengi að heilsufarsupplýsingum með upplýsingaöryggi að leiðarljósi. Um 

skjalastjórn (records management) og gagnastjórnun gildir sama hugmyndafræðin, að 

beita kerfisbundnum aðferðum til þess að hafa stjórn á upplýsingum. Með verkfærum 

skjalastjórnar er verið að þróa og bæta aðferðir til þess að hafa stjórn á rafrænum 

sjúkraskrám (electronic medical records, EHRs). 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig staðið væri að sjúkraskrármálum á 

Landspítala, hvort sem sjúkraskrár væru varðveittar á pappírsformi eða rafrænu formi. 

Enn fremur að skoða stefnumótun varðandi sjúkraskrár meðal stjórnenda og starfsmanna 

spítalans. 

 Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt við rannsóknina og tekin voru 

djúpviðtöl við átta viðmælendur og gerðar tvær þátttökuathuganir. Enn fremur var 

rýnihópur með sex starfsmönnum Landspítala myndaður og fyrirliggjandi gögn skoðuð. 

 Ritgerðin skiptist í 12 kafla. Að inngangi loknum er í öðrum kafla farið yfir 

fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Skoðuð eru lög, reglugerðir og staðlar sem 

tengjast viðfangsefninu. Enn fremur er fjallað um rafræna heilbrigðisþjónustu (eHealth), 

skjalastjórn og gerð grein fyrir skilgreiningum á sjúkraskrá. Í þriðja kafla er umfjöllun um 

Landspítala og helstu stefnur og áherslur innan hans sem tengjast sjúkraskrá. Í fjórða kafla 

er fjallað um aðrar áhugaverðar rannsóknir sem tengjast viðfangsefninu og fimmti kafli 

fjallar um Landlækni og hlutverk hans. Í sjötta kafla er fjallað um aðferðafræðina sem beitt 

er við rannsóknina og framkvæmd og úrvinnslu gagna lýst. Í köflum sjö til ellefu eru 

niðurstöður rannsóknar kynntar og er þeim köflum skipt niður samkvæmt þeim þemum 

sem greind eru út úr viðtölunum, þátttökuathugunum, rýnihóp og fyrirliggjandi gögnum. 

Í tólfta kafla eru umræður og samantekt um þemun og í þrettánda kafla eru lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilega hluta rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um lög og 

reglugerðir um sjúkraskrár. Þar næst er fjallað um lög um opinber skjalasöfn, staðal um 

upplýsingaöryggi og rafæna heilbrigðisþjónustu (eHealth). Að lokum er fjallað um 

skjalastjórn og rafræna skjalastjórn, rafrænar sjúkraskrár og sjúkraskrár á pappírsformi. 

 

 

2.1 Lög um sjúkraskrár 

 

Meginmarkmið laga um sjúkraskrár nr. 55/2009 er að setja reglur um sjúkraskrár sem 

stuðla að því að veita sjúklingum þá bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á hverju sinni. 

Tilgangurinn er enn fremur til að tryggja öryggi og varðveislu sjúkraskrárupplýsinga. Í 2. 

gr. laganna er ítrekað að sjúkraskrár séu trúnaðarmál og innihalda viðkvæmar 

persónuupplýsingar og við aðgengi, varðveislu og færslu þeirra skuli hafa rétt sjúklinga í 

fyrirrúmi. 

Skilgreiningar á orðum sem notuð eru í lögunum eru talin upp og í 4. gr. eru 

sjúkraskrárupplýsingar skilgreindar sem „lýsing eða túlkun í rituðu máli, myndir, þ.m.t. 

röntgenmyndir, línurit og mynd- og hljóðupptökur sem innihalda upplýsingar er varða 

heilsufar sjúklings og meðferð hans hjá heilbrigðisstarfsmanni eða heilbrigðisstofnun og 

aðrar nauðsynlegar persónuupplýsingar.“ Í lögunum er sjúkraskrá skilgreind sem safn 

sjúkraskrárupplýsinga um allt sem tengist meðferð sjúklings og rafrænt sjúkraskrárkerfi 

skilgreint sem hugbúnaður til þess að vinna með sjúkraskrár, stofna þær og varðveita. Í 4. 

gr. laganna er kveðið á um að „sjúkraskrár skuli færðar í rafrænu formi að því marki sem 

unnt er“ og enn fremur kemur fram í 24. gr. að í reglugerð um sjúkraskrár nr. 550/2015 

sé nánar fjallað um færslu rafrænna sjúkraskráa, aðgang að þeim, aðgangsstýringu og 

varðveislu. Lögin fjalla um varðveislu sjúkraskráa og að þær skuli varðveittar á öruggan 

hátt þannig að sjúkraskrárupplýsingar séu aðgengilegar og glatist ekki. Skýrt er kveðið á 

um aðgengismál að sjúkraskrám, hvort sem um er að ræða heilbrigðisyfirvöld, 

heilbrigðisstarfsfólk, sjúklinga eða umboðsmenn þeirra, starfsfólk sem sinnir tölvu- og 
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upplýsingakerfum og vegna aðila sem sinna vísindarannsóknum á heilbrigðissviði. Í 12. gr. 

er tekið fram að almennt sé aðgangur að sjúkraskrám óheimill nema til staðar sé 

lagaheimild samkvæmt ákvæðum laga um sjúkraskrár eða annarra laga sem fjalla um 

sjúkraskrármálefni. 

Ákvæði um heimild til samtengingar sjúkraskrárkerfa á rafrænu formi er skilgreint í 

18. gr. laganna. Þar er fjallað um að ábyrgðaraðili sjúkraskráa geti veitt umsjónaraðila 

heimild til annarra heilbrigðisstarfsmanna, sem ekki eiga aðild að kerfinu, beinan aðgang 

að sjúkraskrá með samtengingu rafrænna sjúkraskrárkerfa. Með ábyrgðaraðila 

sjúkraskráa er átt við heilbrigðisstofnun eða aðrar stofur sem sinna heilbrigðisþjónustu 

þar sem sjúkraskrár eru færðar (12. gr.). Umsjónaraðilar sjúkraskráa eru læknar eða aðrir 

heilbrigðisstarfsmenn sem starfa undir ábyrgðaraðila og sjá um að meðferð og skráning 

sjúkraskrárupplýsinga sé í samræmi við ákvæði laga (13. gr.). 

Ákvæði um sameiginleg sjúkraskrárkerfi (20. gr.) og heimild til þess að varðveita 

sjúkrskrár í sameiginlegu rafrænu sjúkraskrárkerfi er bundið ákveðnum skilyrðum er lúta 

að öruggri varðveislu og vernd sjúkraskráa, vandaðra færslu þeirra og tryggja öryggi 

sjúklinga við meðferð þeirra. Enn fremur er fjallað um að öryggi persónuupplýsinga verði 

að vera tryggt og í samræmi við lög Persónuverndar um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

 

 

2.2 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

 

Meginmarkmið laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 er að 

stuðla að því að farið sé eftir reglum um persónuvernd til að standa vörð um og virða 

friðhelgi einkalífs og til að tryggja gæði og áreiðanleika persónuupplýsinga. Í 1. gr. laganna 

stendur að allar skráðar upplýsingar um einstaklinga, lifandi og látna, sem hægt er að 

persónugreina og rekja beint eða óbeint til viðkomandi, teljist til persónuupplýsinga. 

Vinnsla persónuupplýsinga er skilgreind í 2. gr. sem „sérhver aðgerð eða röð aðgerða þar 

sem unnið er með persónuupplýsingar, hvort heldur sem vinnslan er handvirk eða 

rafræn“. 
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Samkvæmt 3. gr. er skrá skilgreind sem skipulagt safn persónuupplýsinga um 

einstaklinga og sérstakt ákvæði gildir um vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga. 

Samkvæmt 9. gr. er vinnsla þeirra óheimil nema ákveðnum skilyrðum sé fylgt eins og til 

dæmis vegna læknismeðferðar og við gerð vísindarannsókna enda framkvæmd af 

heilbrigðisstarfsmanni sem bundinn er þagnarskyldu. 

Sérstaklega er fjallað um gæði, öryggi og áhættumat í 11. gr. laganna og er 

ábyrgðaraðila skylt að „gera viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir til 

að vernda persónuupplýsingar gegn ólöglegri eyðileggingu, gegn því að þær glatist eða 

breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi.“ Ábyrgðaraðila er skylt að tryggja 

nægjanlegt öryggi miðað við eðli gagnanna og áhættunni af vinnslu þeirra. Tryggt skal að 

nýjustu tækni sé beitt við vinnslu og ber að endurskoða og endurbæta öryggisráðstafanir 

og áhættumat reglulega og viðhafa innra eftirlit. 

Eftirlitsaðili laganna er Persónuvernd, sjálfstæð starfandi stofnun, og skipar 

innanríkisráðherra í stöðu stjórnar og forstjóra. Hlutverk hennar er meðal annars „að hafa 

eftirlit með því að farið sé að reglum um vinnslu persónuupplýsinga og bætt séu úr 

annmörkum og mistökum; að fylgjast með þróun á sviði persónuupplýsingaverndar á 

erlendum jafnt sem innlendum vettvangi.“ Enn fremur er hlutverk hennar „að skilgreina 

og afmarka hvar persónuvernd er hætta búin að veita ráð um leiðir til lausnar; að 

leiðbeina þeim sem ráðgera að vinna með persónuupplýsingar, eða þróa kerfi fyrir slíka 

vinnslu, um persónuvernd“ (Persónuvernd, e.d.). 

 

 

2.3 Reglugerð um sjúkraskrár 

 

Meginmarkmið reglugerðar um sjúkraskrár nr. 550/2015 er að „stuðla að öruggri 

skráningu, miðlun og varðveislu upplýsinga í sjúkraskrám og kveða nánar á um réttindi 

sjúklinga við færslu sjúkraskráa“. Reglugerðin gildir um sjúkraskrár á pappírs- og rafrænu 

formi. Í 3. gr. er skilgreining á rafrænni sjúkraskrá sem safn sjúkraskrárupplýsinga sem 

unnar eru í tengslum við meðferð sjúklings á heilbrigðisstofnun eða vegna annarrar 

heilbrigðisþjónustu. Sjúkraskrárupplýsingar eru skilgreindar sem lýsing eða túlkun í rituðu 
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máli, línurit, myndir og hljóðupptökur. Skilgreiningar á öðrum hugtökum sem notuð eru í 

reglugerðinni eru þær sömu og í 3. gr. laga um sjúkraskrár nr. 55/2009. 

Í 4. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um að embætti landlæknis hafi yfirumsjón með 

rafrænni sjúkraskrá fyrir allt landið. Embætti landlæknis ber ábyrgð á samhæfingu 

rafrænnar sjúkraskár og sér um alla þróun og uppbyggingu, innleiðingu, öryggiseftirlit og 

eftirlit með samtengingum sjúkraskráa og rafrænum samskiptum. 

Ákvæði um öryggi og gæði sjúkraskrárupplýsinga og rafrænna sjúkraskárkerfa eru í 6. 

gr. og 8. gr. og gerir landlæknir kröfur varðandi öryggisþætti kerfanna. Ábyrgðaraðili 

sjúkraskráa á heilbrigðisstofnunum er skylt að veita landlækni upplýsingar og skýrslur um 

upplýsingaöryggisstefnu, lýsingu á öryggisráðstöfunum, niðurstöður áhættumats og innra 

eftirlits. Við samtengingu rafrænna sjúkraskráa þurfa allar heilbrigðisstofnanir sem tengja 

á saman að uppfylla kröfur um öryggisþætti, öryggiskerfi og gæði sjúkraskráa. Samtenging 

er ekki heimil fyrr en landlæknir hefur staðfest þær kröfur. 

Í 7. gr. er fjallað um aðgangsstýringar og þar segir að „starfsmenn í heilbrigðisþjónustu 

skulu hafa aðgang að sjúkraskrárupplýsingum sem nauðsyn beri til vegna starfa þeirra“. 

Enn fremur segir „landlæknir gefur út fyrirmæli um öryggi og gæði sjúkraskráa þar sem 

tilgreindar eru aðgangsreglur og aðgangsheimildir sem byggjast meðal annars á 

starfsgrein og stöðu“. Þau fyrirmæli eru unnin í samvinnu við Persónuvernd og fylgja 

reglum um upplýsingaöryggi samkvæmt reglum nr. 299/2001 um öryggi 

persónuupplýsinga (Persónuvernd, 2001). Í greininni er tiltekið að „ávallt skal tryggt að 

allir starfsmenn í heilbrigðisþjónustu undirriti trúnaðaryfirlýsingu“. Skylt er að skrá allan 

aðgang heilbrigðisstarfsmanna að sjúkraskrárupplýsingum og einnig skal skrá allar 

breytingar sem verða á aðgangi notenda. Þetta á einnig við um þegar um er að ræða 

sameiginlegt sjúkraskrárkerfi. Í 14. gr. eru nánari ákvæði um aðgangsstýringar og ber að 

halda „skrá fyrir aðgangsveitingar og breytingar á aðgangi þannig að unnt sé að hafa 

eftirlit með aðgangsheimildum.“ 

Fjallað er um eftirlit með aðgangi heilbrigðisstarfsmanna að sjúkraskrá í 9. gr. Þar er 

kveðið á um að reglubundið eftirlit sé haft með aðgangi, að hann samræmist lögum þar 

að lútandi, og að settar séu verklagsreglur varðandi eftirlitið til þess að uppfylla fyrirmæli 

landlæknis um gæði og öryggi sjúkraskráa. Þetta á einnig við um þegar heilbrigðisstofnun 

hefur tengst sameiginlegu rafrænu sjúkraskrárkerfi. Þá ber viðkomandi stofnun skylda til 
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að sinna eftirlitshlutverki gagnvart sínum heilbrigðisstarfsmönnum. Í 15. gr. er ákvæði um 

virkt eftirlit með notendum sjúkraskrárkerfis og krafa gerð um rekjanleika skráningar og 

upplýsingar um uppflettingar í sjúkraskrá séu aðgengilegar. 

Í 10. gr. reglugerðarinnar eru ákvæði varðandi rekstur sjúkraskrárkerfa og ber 

ábyrgðaraðila sjúkraskráa skylda til að tryggja heilbrigðisstarfsmönnum starfsumhverfi, 

örugga notkun og viðunandi vinnsluhraða þegar unnið er með rafræna sjúkraskrá. Þegar 

sjúkraskrárkerfi er hýst hjá þriðja aðila er gerð krafa um að þjónustuaðilinn sé með 

„vottað gæðakerfi skv. ISO-27001 eða öðrum sambærilegum stöðlum“ (Staðlaráð Íslands, 

2006). 

Kafli III fjallar um kröfur til sjúkraskrárkerfa. Í almennum kröfum í 11. gr. stendur að 

„þróunaraðilar . . . tryggja að sjúkraskrárkerfi séu þannig úr garði gerð að unnt sé að hafa 

eftirlit með gæðum, umfangi og árangri heilbrigðisþjónustu og vera möguleg undirstaða 

vísindarannsókna“. Í 13. gr. er ákvæði um að í sjúkraskrárkerfi sé hægt að merkja 

sjúkraskrárupplýsingar sem sérstaklega viðkvæmar og eru þær upplýsingar skilgreindar 

„sem sjúklingurinn sjálfur telur að flokka beri sem slíkar.“ Heilbrigðisstarfsmanni ber þá, 

samkvæmt ósk sjúklings, að merkja viðkomandi sjúkraskrárupplýsingar sem viðkvæmar 

og eru þá aðgangstakmarkanir viðhafðar og einungis þeir heilbrigðisstarfsmenn sem sinna 

meðferð sjúklingsins hafa aðgang. Aðgangur að sérstaklega viðkvæmum 

sjúkraskrárupplýsingum er yfirleitt takmarkaður við heilbrigðisstarfsmenn sem vinna við 

tiltekna deild eða starfseiningu á hverri stofnun fyrir sig. Aðgangur annarra 

heilbrigðisstarfsmanna en þeirra sem sinna beint meðferð sjúklings er „óheimill nema 

með samþykki sjúklings“. Í greininni er gerð undanþága í þeim tilvikum þar sem sannað 

þykir að það ógni öryggi heilbrigðisstarfsmanna þegar viðhafðar eru aðgangstakmarkanir 

að sérstaklega viðkvæmum sjúkraskrárupplýsingum. 

Talið er að reglugerðin marki „tímamót, því þar með verður unnt að opna að fullu fyrir 

samtengingu sjúkraskráa milli heilbrigðisstofnana í samræmi við markmið um öryggi 

sjúklinga og meðferð þeirra.“ (Velferðarráðuneytið. 2015). 
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2.4 Lög um opinber skjalasöfn 

 

Meginmarkmið laga um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 er að „tryggja myndun, vörslu og 

örugga meðferð opinberra skjala með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og 

varðveislu sögu íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi.“ Í 2. gr. laganna eru skilgreiningar á 

ýmsum hugtökum. Meðal annars segir þar að skjal sé „hvers konar gögn, jafnt rituð sem í 

öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið við 

starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings.“ Skjalastjórn er skilgreind sem kerfisbundin 

og skilvirk stýring meðal annars á myndun skjala, notkun, upplýsingum um starfsemi og 

móttöku skjala. Skjalavarsla er skilgreind sem öll atriði sem lúta að aðgengi, myndun og 

varðveislu á upplýsingum og skjölum hjá opinberu skjalasafni. 

 Í 15. gr. laganna er fjallað um afhendingar á skjölum og þar segir að afhenda skuli 

skjöl og gögn til opinbers skjalasafns þegar þau hafa náð 30 ára aldri. Tekið er fram að um 

gögn á rafrænu formi gildir að þau skuli afhent að jafnaði þegar þau hafa náð fimm ára 

aldri. 

 Fjallað er um ábyrgð á skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila í 22. 

gr. laganna. Þar segir að sá aðili innan skipulagsheilda sem ber ábyrgð á skjalavörslu og 

skjalastjórn skuli tryggja og gera viðeigandi ráðstafanir til þess að vernda skjöl fyrir 

breytingum, óleyfilegum aðgangi og ólöglegri eyðileggingu. 

 Í V. kafla, 26. gr. er ákvæði um sjúkraskrár. Þar stendur: „óheimilt [er] að veita 

aðgang að sjúkraskrám og öðrum skrám um heilsufarsupplýsingar nafngreindra manna 

fyrr en liðin eru 100 ár frá síðustu færslu í skrárnar.“ 

 

 

2.5 ISO 27001 staðall um upplýsingaöryggi 

 

ISO 27001 alþjóðastaðallinn um upplýsingaöryggi hentar fyrirtækjum og stofnunum af 

öllum stærðum og gerðum og í inngangi hans eru skilgreindar kröfur „við að koma upp, 

innleiða, starfrækja, vakta, rýna, viðhalda og bæta skjalfest upplýsingaöryggisstjórnkerfi“ 

(Staðlaráð Íslands, 2006). Þetta eru atriði sem talin eru geta auðveldað „fyrirtækjum og 
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stofnunum að byggja heildstætt stjórnkerfi gæðastjórnunar. Upplýsingastjórnun er jú 

ekkert annað en eitt form gæðastjórnunar“ (Marinó G. Njálsson, 2014). 

Upplýsingaöryggi tryggir tiltækileika (availability) upplýsinga, leynd (confidentiality) 

og réttleika (integrity) upplýsinga (Staðlaráð Íslands, 2006). Tiltækileiki tryggir skilvísan og 

öruggan aðgang að gögnum, leynd kemur í veg fyrir að gögn birtist af ásetningi eða fyrir 

mistök án heimildar og réttleiki kemur í veg fyrir óleyfilegar breytingar á gögnum. ISO 

27001 staðallinn getur því hjálpað til við að styðja við grunnkröfur kerfa en það er „að 

skipulagi sé komið á kerfið, haldið sé utan um skjöl og skrár, rekjanleiki sé til staðar, kerfið 

sé reglulega tekið út, ábyrgðir og hlutverk séu skýr og unnið sé að stöðugum umbótum á 

kerfinu“ (Ólafur Róbert Rafnsson, 2010, bls. 31). 

Fagleg úttekt og vottun ISO 27001 staðalsins er viðurkennd um allan heim sem 

aðalsmerki um góða starfshætti upplýsingaöryggis. Það sýnir starfsfólki, hagsmunaaðilum 

og viðskiptavinum að stofnunin taki ábyrgð á öryggi gagna sinna alvarlega (The British 

Assessment Bureau, 2016). 

Þrír staðlar um upplýsingaöryggi voru þýddir og staðfestir sem íslenskir staðlar í apríl 

árið 2017. Það eru ÍST 27000:2017 og ÍST 27001, upplýsingatækni, öryggisaðferðir og 

stjórnunarkerfi um upplýsingaöryggi, yfirlit, orðaforði og kröfur. Enn fremur ÍST 

27002:2017 sem fjallar um upplýsingatækni, öryggisaðferðir og stjórnunarkerfi um 

upplýsingaöryggi, starfsvenjur fyrir upplýsingaöryggisstýringar (Staðlaráð Íslands, 2017). 

 

 

2.6 Rafræn heilbrigðisþjónusta (eHealth) 

 

Samkvæmt skilgreiningu WHO (World Health Organization) er hugtakið rafræn 

heilbrigðisþjónusta (eHealth) skilgreint sem upplýsingatækni (Information and 

communication technologies, ICT) fyrir heilbrigðisþjónustu (WHO, e.d.). 

Notkun rafrænnar heilbrigðisþjónustu á að geta leitt til betra aðgengis og aukinna 

gæða í heilbrigðisþjónustu og á það við um öll tæki og þjónustu þar sem upplýsingatæknin 

er notuð til þess að bæta forvarnir, meðferð, sjúkdómsgreiningar, eftirfylgni og stjórnun. 
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Það á meðal annars við um rafrænar sjúkraskrár og upplýsinga- og gagnaflæði milli 

heilbrigðisstarfsfólks, sjúkrahúsa og sjúklinga (European Commission, e.d.). 

Tíu atriði eru talin helstu einkenni, kostir og gallar við rafræna heilbrigðisþjónustu: 

 

1. Aukin skilvirkni 

2. Aukin gæði umönnunar 

3. Sönnunargildi. Gæta þarf að sönnunargildi heilsufarsupplýsinganna þegar 

ákvarðanir um meðferð eru teknar, að upplýsingarnar séu sannar og réttar 

4. Styrkir og eflir neytendur og sjúklinga með betra aðgengi að upplýsingum 

5. Styður og hvetur til betra sambands milli heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga 

6. Auknir möguleikar til menntunar lækna með rafrænum miðlum 

7. Auðveldar og eykur samskipti milli heilbrigðisstofnana 

8. Eykur möguleika á heilbrigðisþjónustu utan hefðbundinna marka, til dæmis í 

landfræðilegum skilningi 

9. Til verða nýjar áskoranir og ógnir við siðferðisleg vandamál, til dæmis upplýst 

samþykki, persónuvernd og fagleg vinnubrögð 

10. Loforð um bætt og jafnt aðgengi og loforð um aukin gæði heilbrigðisþjónustu. 

Er mögulegt að efna þau loforð? Ekki hafa allir jafnt aðgengi né þekkingu á 

upplýsingatækninni til þess að geta nýtt sér hana (Eysenbach, 2001) 

 

Talið er að rafræn heilbrigðisþjónusta geti stuðlað að því að auðvelda notandanum 

samskipti við heilbrigðisstarfsfólk ásamt því að auðvelda og bæta aðgang að eigin 

heilsufarsupplýsingum (Eysenbach, 2001). 

 

 



23 

 

2.7 Skjalastjórn 

 

Með skjalastjórn er átt við kerfisbundna stjórn á skjölum frá því að þau verða til og þar til 

að þeim er komið í varanlega geymslu eða eytt. Þá er kerfisbundinni skjalastjórn ætlað að 

tryggja að hægt sé að finna skjöl fljótt og örugglega, að skjöl skemmist ekki, glatist, eða 

komist í hendur óviðkomandi aðila. Með kerfisbundinni skjalastjórn má koma í veg fyrir 

að upplýsingar safnist upp og með henni er hægt að koma í veg fyrir ótímabæra eyðingu 

skjala (Félag um skjalastjórn, 2008). 

Hugtök og aðferðir tengdar skjalastjórn gilda um allar skráðar upplýsingar á öllum 

sniðmátum, það er á pappírsformi, myndrænu formi og rafrænu formi. Upplýsingar á 

pappírsformi geta meðal annars verið ýmis skjöl, teikningar, sjúkraskrár og skýrslur. 

Upplýsingar á myndrænu formi eru filmur, röntgenmyndir og negatívur. Upplýsingar á 

rafrænu formi eru meðal annars ýmsar ritvinnsluskrár, PDF-skjöl, tölvupóstar, stafrænar 

myndir og hljóðskrár (Saffady, 2011). 

Ávinningur af skjalastjórn er margvíslegur fyrir fyrirtæki og stofnanir. Í ÍST/ISO 15489 

staðlinum um skjalastjórn eru talin upp nokkur atriði sem stjórn á skjölum felur í sér: 

 

a) að setja stefnu og staðla, 

b) úthluta ábyrgð og valdi, 

c) koma á verklagsreglum og leiðbeiningum og kynna þær, 

d) veita ýmsa þjónustu er lýtur að stjórnun og notkun skjala, 

e) hanna, innleiða og hafa umsjón með sérhæfðum kerfum fyrir stjórnun skjala, 

f) samþætta skjalastjórn við rekstrarkerfi og rekstrarferli. (Staðlaráð Íslands, 2005, bls. 

14). 

 

Skjöl og skjalastjórnunarkerfi eru mikilvæg fyrir rekstur, geta stutt við ákvarðanatöku 

og þau ber að varðveita og vernda. Skjöl hjálpa meðal annars til við að uppfylla ákvæði 

reglugerða og laga, vernda réttindi starfsmanna, styðja þróunarstarfssemi, bæta 

frammistöðu og skjalfesta stefnumörkun. Í ÍST/ISO 15489 staðlinum segir: „skjöl eru 

mynduð, fönguð og þau notuð í atvinnurekstri. Til þess að styðja áframhaldandi rekstur, 

starfa samkvæmt lögum og sýna ábyrgð, ætti í fyrirtækjum að mynda og halda ósvikin, 
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áreiðanleg og nothæf skjöl og vernda heilleika þessara skjala eins lengi og krafist er.“ 

(Staðlaráð Íslands, 2005, bls. 19). 

Góð skjalastjórn felst í því að hafa ávallt gott aðgengi að þeim upplýsingum og 

þekkingu sem vantar á hverri stundu. Talið er auðveldara á flestan hátt að nálgast 

upplýsingar sem eru á rafrænu formi en þar er líka nauðsynlegt að beita verkfærum 

skjalastjórnar til þess að tryggja gott aðgengi (Staðlaráð Íslands, 2005). „Þá styður 

skjalastjórnun við stjórnun áhættu með tilliti til upplýsingaöryggis, veitir frumkvæði í 

gæða og umhverfismálum, gerir auðveldara að mæta kröfum löggjafar og reglugerða, 

óskum viðskiptavina og þörfum starfsfólks. Aukin hætta er á að skjöl rati í rangar hendur 

eða eyðileggist sé kerfisbundin skjalastjórnun ekki fyrir hendi auk þess sem hún stuðlar 

að gegnsæi og rekjanleika í rekstrinum.“ (Magnea Davíðsdóttir, Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2016, bls. 17). 

 Skjalastjórn er mikilvægur þáttur í að uppfylla ákveðnar kröfur þegar verið er að 

innleiða ýmsa staðla eins og til dæmis ISO 27001 og í raun „eins og rauður þráður í 

gegnum alla staðlavinnuna. Í þeim öllum er viðmiðið: Skjalfestu það sem þú ætlar að 

framkvæma og gerðu það sem þú skjalfestir. Skjalfesting á að gera kleift að miðla 

fyrirmælum, stuðla að samræmi í aðgerðum og tryggja rekjanleika upplýsinga“ (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2010, bls. 22). 

Varðveisla og miðlun upplýsinga hefur breyst mikið með tilkomu nýrrar tækni og 

hefur haft í för með sér aukið vandamál við að koma skipulagi á þær. Vitað er að magn 

gagna eykst stöðugt en magn upplýsinga ekki að sama skapi. Alkunna er að í fyrirtækjum 

og stofnunum er gífurlegt magn gagna en mun minna af upplýsingum, það er gögnum 

sem eru upplýsandi. Skilningur stjórnenda hefur aukist á því að úr þessu megi bæta með 

því að beita aðferðum skjalastjórnar (Gunnlaugsdóttir, 2008). 

Eftir því sem tæknin verður meiri og flóknari og upplýsinga- og gagnamagnið eykst 

hefur skjalastjórn verið rædd í tengslum við gagnastjórnun (data management). Alþjóðleg 

skilgreining á gögnum (data) er að þau eru ákveðin framsetning á staðreyndum, tölum og 

hugtökum á þann hátt að þau henta vel fyrir frekari vinnslu, túlkun eða samskipti. Þetta á 

við hvort sem starfsfólk vinnur með gögnin eða sjálfvirkum tæknibúnaði er beitt. 

Gagnastjórnun gengur út á það að beita meginreglum stjórnunar, áætlanagerðar, 

skipulagningar og stefnumótunar til að stjórna á árangursríkan hátt upplýsingum í 
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skipulagsheildum (McDonald, 2010). Um skjalastjórn og gagnastjórnun gildir því sama 

hugmyndafræðin, að beita kerfisbundnum aðferðum til þess að hafa stjórn á 

upplýsingum. 

Grunnatriði skjalastjórnar, beiting aðferða hennar og notkun staðla hafa haldist 

stöðug og eru í fullu gildi þrátt fyrir að tæknin sem notuð er við skjala- og 

upplýsingastjórnun (records and information management, RIM) hafi breyst mikið í 

gegnum árin (Bradley og Fox, 2011). 

Með verkfærum skjalastjórnunar er verið að þróa og bæta aðferðir til þess að hafa 

stjórn á rafrænum sjúkraskrám (electronic medical records, EHRs). Þær aðferðir eiga 

lagalega og meðferðarlega séð að vera til hagsbóta fyrir sjúklinga, heilbrigðisstarfsfólk, 

aðstandendur og fleiri aðila er koma að meðferð einstaklinga. Úti um allan heim er notkun 

á rafrænum sjúkraskrám að aukast, bæði á heilsugæslum og sjúkrahúsum, og nokkur lönd 

eru komin talsvert langt í að beita skjalastjórn á rafrænar heilsufarsupplýsingar 

(Stanberry, 2011). 

 

 

2.7.1 Rafræn skjalastjórn 

 

Á undanförnum árum hefur aukist að stofnanir og fyrirtæki geri átak í að reyna að minnka 

pappírsnotkun og tileinki sér nýja verkferla og vinnubrögð í rafrænu umhverfi. Aukist 

hefur að mismunandi tegundir skjala verða eingöngu til og eru varðveitt á rafrænu formi. 

Það hefur í för með sér að hægt er að nota gögnin á fjölbreyttari hátt og auðveldara er að 

innleiða skjalastjórn og rafræn skjalastjórnarkerfi - RSSK (electronic record management 

systems, ERMS). Þannig getur rafræn skjalastjórn (electronic record management, ERM) 

tryggt skipulagsheildum að skjöl séu ávallt ósvikin, nothæf, aðgengileg og áreiðanleg 

(Staðlaráð Íslands, 2005). Stafræn skjalavistunartækni getur auðveldað alla skjalastjórn 

og má þar nefna: 

 

1. Fljótari endurheimt 

2. Rafrænn aðgangur 
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3. Auðveldari dreifing 

4. Aukinn og bættur réttleiki gagna 

5. Útgáfustjórnun 

6. Aukið öryggi 

7. Sparar geymslupláss 

8. Skjalavernd (Saffady, 2011) 

 

Innan skjalastjórnar er megináherslan á gögnin sjálf fremur en vél- og hugbúnaðinn 

sem hýsir gögnin, en upplýsingatæknin ber yfirleitt ábyrgð á vali, innleiðingu, stjórnun og 

rekstri tæknilausna og samtenging þar á milli er gagnleg (Saffady, 2011). 

RSSK eru „notuð til þess að að stýra skjalahaldi, fanga skjöl og varðveita skjöl allan 

líftíma þeirra.“ (Magnea Davíðsdóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2014, bls. 39). Flokkun 

RSSK skiptist í tvennt, annars vegar kerfi sem halda utan um sönnunarskjöl skipulagsheilda 

og hins vegar kerfi sem halda utan um skjöl með almennum upplýsingum. RSSK styður 

kerfisbundin vinnubrögð við skráningu, flokkun og vistun skjala eftir aðferðum 

upplýsingafræðinnar sem gerir kleift að útgáfu- og aðgangsstýra gögnum á öruggan hátt 

(Magnea Davíðsdóttir, Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2016). 

RSSK eru yfirleitt hluti af hópvinnukerfum sem talin eru þjóna þeim tilgangi að ýta 

undir og auðvelda samvinnu, samskipti og samhæfingu starfsmanna. Talið er að 

hópvinnukerfi séu mikilvæg leið til þess að hafa markvissa þekkingarstjórnun í 

skipulagsheildum (Gunnlaugsdóttir, 2003). 

Notendaviðmót rafrænna skjalastjórnarkerfa eru yfirleitt einföld þannig að notandi 

áttar sig ekki á því að kerfin eru tengd fjölmörgum gagnagrunnum. Grunnarnir sem liggja 

á bakvið kerfin styðja jafnframt notkun á skönnun, prentun og geymslulausnum 

(TechTarget, e.d.). 

Skipulagning og innleiðing RSSK skiptir miklu máli í síbreytilegu tækniumhverfi þar 

sem nýjungar gerast hratt og mikilvægt er að skrá og varðveita gögn og skjöl á réttan hátt 

(Barry, 2010). Kröfur eru gerðar til starfsmanna sem vinna með og mynda skjöl í störfum 

sínum, að skjölin séu heil og nákvæm. Hlutverk kerfisstjóra er hins vegar sú að öll 

skjalfesting sé aðgengileg, nákvæm og auðlesin þegar á þarf að halda (Staðlaráð Íslands, 

2005). 
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Í ÍST/ISO-15489:2001 staðlinum segir að í RSSK séu sönnunarskjöl fönguð í úthugsað 

ferli sem að jafngildir skráningu. Enn fremur segir að hanna eigi RSSK kerfi þannig að 

skjölin haldi áfram að vera ósvikin, nothæf, aðgengileg og áreiðanleg þrátt fyrir að 

breytingar verði á kerfunum. Í staðlinum kemur fram að skilgreina þurfi ábyrgðarsvið við 

innleiðingu á RSSK og jafnframt hver fer með boðvaldið. Mælst er til þess að ábyrgðin sé 

allra, framkvæmdastjóra og annarra stjórnenda, skjalastjóra, allra sem mynda skjöl og 

vinna með þau, kerfisstjóra og sérfræðinga í meðferð upplýsinga. 

Innleiðing á RSSK hefst oft á því að útbúin er öryggisstefna skipulagsheildarinnar þar 

sem verkefni og ferlar eru skilgreindir. Huga þarf að því lagaumhverfi, reglum og kröfum 

sem starfsemin þarf að fylgja þegar kerfi eru valin. Hægt er að skipta vinnu við 

uppbyggingu RSSK og innleiðingu í fjóra þætti, skipuleggja - framkvæma - gáta - aðhæfast 

(Plan-Do-Check-Act) en ítarlegar leiðbeiningar um þá aðferð má finna í ISO/IEC-

27003:2010 staðlinum. Mikilvægt er að æðstu stjórnendur séu virkir í innleiðingunni og 

beri ábyrgð á henni, enda getur það haft áhrif á hvort hún verði árangursrík. Markviss 

innleiðing leiðir til þess að auka öryggi upplýsinga innan skipulagsheildarinnar, efla vitund 

starfsmanna á öryggismálum og bæta starfsánægju (Ólafur Róbert Rafnsson, 2010, bls. 

32). Þegar upplýsingar og skjöl eru á rafrænu formi er gott samstarf 

upplýsingatæknideildar við alla starfsmenn nauðsynlegt. Það á einnig við í tengslum við 

alla vinnu við tölvukerfi og tæki sem upplýsingatæknideild skipulagsheildarinnar stjórnar 

(Bradley og Fox, 2011). 

Í rannsókn Jóhönnu Gunnlaugsdóttur, sem gerð var á árunum 2001 til 2005, um 

athugun á innleiðingu og notkun RSSK í íslenskum skipulagsheildum, kom fram að það 

voru einkum þrír þættir sem höfðu áhrif á hvort innleiðing RSSK gekk vel. Þessir þættir 

voru góður stuðningur æðstu stjórnenda, virk þátttaka skjalastjóra í verkefninu og að vel 

væri staðið að fræðslu og þjálfun notenda (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007). 
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2.8 Sjúkraskrár 

 

Læknavísindunum fleygir stöðugt fram og því er nauðsynlegt að vanmeta ekki mikilvægi 

þess að viðhalda sanna og nákvæma skráningu sjúkraskráa. Vegna framfara og umbóta í 

sjúkdómsmeðferðum og vísindarannsóknum hefur þörfin aukist fyrir því að viðhafa 

örugga og skilvirka rauntímaskráningu og tryggja varðveislu sjúkraskráa í 

sjúkraskrárkerfum (Kumar, Kumari, Sharada og Mangala, 2012). 

 

 

2.8.1 Rafrænar sjúkraskrár 

 

Samkvæmt ISO/TR 20514 er rafræn sjúkraskrá skilgreind sem geymsla á stafrænum 

gögnum sjúklings sem varðveitt eru á öruggan hátt og eru aðgengileg mörgum notendum 

sem hafa til þess tiltekin leyfi. Gögnin innihalda afturvirk, samhliða og tilvonandi 

upplýsingar og aðaltilgangur þeirra er að styðja við áframhaldandi, öfluga og gæðamikla 

heilbrigðisþjónustu (Häyrinen, Saranto og Nykänen, 2008; ISO, 2005). ISO/TR 20514 lýsir 

helstu flokkum innan rafrænnar sjúkraskrár og veitir einfaldar skilgreiningar á helstu 

flokkunum. Enn fremur fylgja lýsingar á helstu eiginleikum rafrænna sjúkraskráa og 

sjúkraskrárkerfa (ISO, 2005). 

Rafræn sjúkraskrá er skrá sem inniheldur heilsufarsupplýsingar og getur verið 

mynduð af fleiri en einum meðferðaraðila. Skráin inniheldur meðal annars almennar 

upplýsingar um sjúklinginn, dagnótur, meðferð og meðferðaráætlun, lyf og lyfjagjafir, 

lífsmörk, fyrri sjúkrasögu, bólusetningar, gögn frá rannsóknarstofum og röntgenskýrslur. 

Með rafrænni sjúkraskrá verður vinnuflæði heilbrigðisstarfsmanna sjálfvirkara og 

straumlínulagaðra og með notkun þeirra er auðveldara að útbúa aðrar skrár sem tengjast 

og styðja umönnun og meðferð sjúklinga (HIMMS1 , 2017-b). 

Gagnastjórnun (data management) er vaxandi áskorun innan heilbrigðisgeirans. Með 

nútímaupplýsingatækni er ýmsum gögnum frá sjúkraskrám, lækningatækjum, 

                                                      
1 HIMMS eru alþjóðleg samtök sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Samtökin stuðla að því að bæta heilsu 
almennings með aðstoð upplýsingatækninnar (HIMMS, e.d). 
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rannsóknum, lyfjaupplýsingum og sjúkdómsgreiningum safnað beint inn í upplýsingakerfi. 

Þessar upplýsingar eru síðan notaðar til þess að útbúa tölfræðilegar skýrslur og ýmiskonar 

greiningar sem nýtast við rekstur og starfsemi heilbrigðisstofnana (HIMMS, 2017-a). 

Með tilkomu rafrænna sjúkraskráa urðu til nýjar áskoranir varðandi persónuvernd og 

öryggi. Gæta þarf að innri og ytri öryggismálum og á milli heilbrigðisstofnana og fylgjast 

með notkun hjá þeim notendum sem hafa aðgang. Aukin krafa er um að einstaklingar geti 

fengið aðgang að sínum eigin gögnum með persónulegum tölvum og tækjum og þá er 

þörf á góðum eftirlitsforritum og öryggiskerfum. Rafræn skjalastjórnarkerfi (RSSK) geta 

nýst vel í þessum tilvikum og byggist það meðal annars á því að vel hafi verið staðið að 

innleiðingu þeirra (Papanicolaou, 2016). Fimm atriði eru nefnd sem auðveldað geta vernd 

sjúkraskráa: 

 

1) Stjórna aðgangi starfsmanna að heilsufarsgögnum. 

2) Fræða starfsmenn um öryggisstefnu stofnunarinnar og minna á hana reglulega. 

3) Nota margskonar öryggisforrit og uppfæra þau reglulega. 

4) Aðstoða sjúklinga við að gæta heilsufarsupplýsinga sinna. 

5) Innleiða stranga stefnu um leyniorð notenda (Papanicolaou, 2016). 

 

 Stofnunin HealthIT.gov (Office of the National Coordinator for Health Information 

Technology) sem starfar á vegum Heilbrigðisráðuneytis bandaríkjanna (U.S. Department 

of Health and Human Services) hefur gefið út skýrslu þar sem fram koma ýmsar 

upplýsingar og leiðbeiningar varðandi upplýsingatækni og rafrænar sjúkraskrár 

(HealthIT.gov, e.d.-a). Þar á meðal er listi yfir tíu atriði sem aukið geta net- og 

upplýsingaöryggi (cybersecurity): 

 

1. Komið á og viðhaldið öryggismenningu innan stofnunar 

2. Verjið snjalltæki 

3. Komið á og viðhaldið góðri umgengni við tölvur 

4. Notið eldveggi 

5. Innleiðið og viðhaldið vírusvörnum 

6. Gerið ráð fyrir óvæntum atvikum 
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7. Stjórnið aðgangi að viðkvæmum, vernduðum heilsufarsupplýsingum 

8. Notið sterk lykilorð og endurnýjið þau reglulega 

9. Takmarkið netaðgang 

10. Stjórnið aðgangi að tölvu- og nettengdum tækjum (HealthIT.gov, e.d.-b). 

 

Starfsmenn upplýsingatæknideilda hafa bent á að veikasti hlekkurinn í tölvukerfum 

er notandinn og með því að reyna að efla öryggisvitund starfsmanna er hægt að auka 

vernd viðkvæmra sjúkraskrárgagna. Til þess að það takist þurfa heilbrigðisstofnanir að 

innleiða öryggisstefnu, kynna hana, þjálfa starfsfólk og sífellt að minna á hana 

(HealthIT.gov, e.d.-b). 

Heilbrigðisstofnanir þurfa að átta sig á því að öryggi og persónuvernd 

sjúkraskrárupplýsinga er jafn mikilvæg fyrir fyrirtæki eins og upplýsingar um fjárhag  . . .  

heilbrigðisstarfsfólk þarf að öðlast þekkingu á lögum og reglugerðum varðandi 

persónuvernd og öryggi  . . .  sérstaklega þegar heilbrigðisupplýsingum er safnað, varðveitt 

og mögulega miðlað innan og utan landsins (Hunter, 2013). 

 

 

2.8.2 Sjúkraskrár á pappírsformi 

 

Rekja má sögu sjúkraskráa á pappírsformi langt aftur í tímann en þau einkenni sjúkraskráa 

eins og þekkt eru í dag, það er að hún nýtist beint við klíníska læknismeðferð sjúklinga, 

kom ekki fram fyrr en á 20. öldinni. Hraðar breytingar hafa orðið á síðustu árum og 

þróunin heldur áfram í átt til rafrænna sjúkraskráa (Gillum, 2013). 

 Þær áskoranir sem heilbrigðisstofnanir standa frammi fyrir, sem ennþá treysta á 

notkun pappírssjúkraskráa, annað hvort eingöngu eða í sambland við rafræna sjúkraskrá, 

snúa að öryggismálum, aðgengi, kostnaði, vandamálum tengdum varðveislu, skorti á 

læsileika og nákvæmni. Talið er að rafrænar sjúkraskrár leysi þessi vandamál (QTS Data 

Centers, 2013). 

Handskrifaðar pappírssjúkraskrár geta verið ófullkomnar, illa skipulagðar, ólæsilegar 

og gera heilbrigðisstarfsmönnum erfitt fyrir að uppfylla gæði meðferðar. Einnig tekur 
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lengri tíma að ná í nauðsynlegar upplýsingar úr pappírssjúkraskrá (Tsai og Bond, 2008). 

Aðrir gallar við pappírssjúkraskrár eru að þeim er auðvelt að eyða og þær eru 

kostnaðarsamar í flutningi og varðveislu. Enn fremur er dýrt að afrita þær, erfitt er að 

greina og sjá hver hefur skoðað pappírssjúkraskrárnar og þær hafa neikvæð áhrif á 

umhverfið (Hoyt og Yoshihashi, 2014). 

 Í rannsókn sem gerð var til að meta gæði skráninga í sjúkraskrám, bæði rafrænum 

og á pappírsformi, kom í ljós að þegar þessir tveir miðlar eru notaðir samhliða getur það 

leitt til ósamræmis í læknisfræðilegri og meðferðarlegri skráningu. Lögð er áhersla á það 

að heilbrigðisstarfsfólk átti sig á ósamræminu og gæti þess að sækja 

heilbrigðisupplýsingar frá bæði rafrænum sjúkraskrám og sjúkraskrám á pappírsformi. 

Heilbrigðisstofnanir ættu því að hafa að markmiði sínu að sameina öll gögn í eina rafræna 

sjúkraskrá og gæta þess að öll réttmæt og gild gögn séu til staðar (Stausberg, 2003). 

 Heilbrigðisstofnanir hafa sumar hverjar farið út í það viðamikla verkefni að skanna 

sjúkraskrárupplýsingar af pappír yfir á rafrænt form. Skönnun og útrýming á 

pappírssjúkraskrám er framkvæmanleg, en líta skal á skönnuðu myndaskjölin sem millistig 

í þá átt að nýta sér eingöngu rafrænar sjúkraskrár (Lærum, Karlsen og Faxvaag, 2003). 
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3 Landspítali 

 

Landspítali er opinber stofnun, sjúkrahús allra landsmanna. Gildi Landspítalans eru 

umhyggja, fagmennska, öryggi og framþróun (Landspítali, e.d.-a). 

Innan Landspítala er starfrækt sjúkraskrársafn sem varðveitir sjúkraskrár á 

pappírsformi. Safnið er lokað öllum nema starfsmönnum þess þar sem öll gögn safnsins 

eru trúnaðargögn. Starfið á sjúkraskrársafninu felst í því að „taka á móti sjúkraskrám og 

nýjum legum sem berast safninu frá flestum deildum Landspítala. Gögnin eru skráð inn í 

tölvuforrit safnsins  . . .  sett í strikamerktar möppur og síðan raðað í kennitöluröð í hillur. 

Mikilvægasti þátturinn í starfseminni er að veita starfsfólki innan LSH góða þjónustu.“ 

(Landspítali, e.d.-c). 

Á Landspítala er miðstöð um sjúkraskrárritun starfrækt sem sinnir málefnum 

rafrænnar sjúkraskrár. Þar starfa læknaritarar við skrif í rafræna sjúkraskrá fyrir öll klínísk 

svið spítalans (Landspítali, e.d.-b). 

 Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild (hér eftir nefnt HUT) er starfrækt innan 

Landspítala. Meðal verkefna deildarinnar er öflun nýrra lækningatækja, innleiðing þeirra 

og umsjón. Enn fremur að starfrækja, móta stefnu og sjá um rafræna sjúkraskrá og 

forgangsraða verkefnum tengdum henni. HUT sér um að marka stefnu og sjá um 

innleiðingar á skrifstofukerfum spítalans ásamt því að sjá um alla aðra tæknilega innviði 

og útbýr áætlanir um tæknistefnur og framtíðarfjárfestingar. Stefnt er að því að þróa 

rafræna stefnu (digital strategy) innan Landspítala sem væri ákvarðandi um 

upplýsingastefnu spítalans og framkvæmd (Benedikt Olgeirsson, Jón Hilmar Friðriksson, 

Ólafur Baldursson og Björn Jónsson, 2016). 

 HUT deild Landspítala fékk ISO/IEC 27001, faggilda og alþjóðlega vottun, árið 2006 

sem endurnýjuð er á þriggja ára fresti. Vottunin staðfestir og felur í sér formlega 

viðurkenningu á að HUT starfrækir virkt stjórnkerfi upplýsingaöryggis og fagleg 

vinnubrögð séu viðhöfð. Vottunin nær til þróunar og reksturs tölvuumhverfis og 

tölvukerfa (Landspítali, 2015). 

Í stefnuáætlun og stefnuþríhyrning Landspítala frá árinu 2016, sem sjá má á mynd 1, 

er lögð áhersla á mannauð, öryggismenningu sjúklinga og starfsfólks, stöðugar umbætur, 
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samhæft verklag og skilvirka og vandaða þjónustu í þágu sjúklings. Að mati HUT er skýr 

rafræn stefna, skilvirk notkun upplýsingatækni og rafræn sjúkraskrá forsenda árangurs 

við öll þessi áherslumál (Benedikt Olgeirsson, Jón Hilmar Friðriksson, Ólafur Baldursson 

og Björn Jónsson, 2016). 

 

 

Mynd 1. Stefnuþríhyrningur Landspítala 

 

Hlutverk upplýsingatækni í klínískri starfsemi Landspítala fylgja sjúklingi frá komu á 

sjúkrahúsið, í gegnum greiningarferli, meðferð og endurhæfingu og alveg þangað til hann 

útskrifast. Það er gert með verkferlum sem styðja við klíníska starfsemi þar sem 

heilbrigðistækni, þar á meðal rafræn sjúkraskrá, virkar sem tæknilegt undirlag og 

notendabúnaður. Markmiðið með þessu er að auka skilvirkni í klínísku starfi, styðja við 

framþróun og bæta öryggi sjúklinga Benedikt Olgeirsson, Jón Hilmar Friðriksson, Ólafur 

Baldursson og Björn Jónsson). 

HUT hefur útbúið upplýsingaöryggisstefnu Landspítala þar sem áherslum spítalans á 

meðferð og verndun allra gagna og upplýsinga er lýst, sama á hvaða formi sem þau eru. 

Þar kemur fram að verja þurfi upplýsingar og gögn í eigu spítalans fyrir öllum ytri og innri 
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ógnum hvort sem þær stafa af slysni, ásetningi eða gáleysi. Í stefnunni er sérstök áhersla 

lögð á að gæta öryggis lífsýna, heilsufarsupplýsinga og persónulegra upplýsinga sem 

tengjast starfsmönnum (Landspítali, 2017-c). 

Aðgangsstefna HUT lýsir reglum og verkferlum varðandi aðgangsheimildir 

starfsmanna og utanaðkomandi verktaka að rafrænu umhverfi Landspítala. Markmið 

aðgangsstefnunnar eru þrjú: 

 

1. Að tryggja að eingöngu þeir sem til þess hafa heimild geti skoðað eða breytt 

upplýsingum. 

 

2. Að tryggja að hægt sé að rekja notkun og skráningu upplýsinga í kerfum LSH niður 

á einstaka notendur. 

 

3. Að tryggja að veiting aðgangs sé heimiluð að fengnu samþykki þeirra sem heimild 

hafa til þess að samþykkja aðgangsveitingu (Landspítali, 2017-a). 

 

Í aðgangsstefnunni eru lýsingar á því hvernig staðið er að aðgangsveitingum, hvort 

sem um er að ræða aðgang að hugbúnaðarkerfum eða klínískum kerfum. Enn fremur 

kemur fram að reglulega fari fram rýni á aðgangi starfsmanna að tölvukerfum Landspítala. 

HUT hefur einnig útbúið sérstaka reglu varðandi sértækan aðgang að kerfum og 

gögnum. Þar er skilgreint hvernig og hverjir hafa leyfi til þess að veita samþykki fyrir 

sértækum aðgangi (Landspítali, 2017-b). 

Á Landspítala hefur verið útbúin stefnumótun og markmið 2016-2020 fyrir rafræna 

sjúkraskrá. Markmiðin eru að „sjúkraskrá LSH þjóni þörfum sjúklingsins á heildrænan og 

skilvirkan hátt og tryggi öryggi hans sem best.“ (Björn Jónsson, 2016). Talin eru upp 

markmið sem Landspítali setur sér að hafa náð árið 2020: 

 

• Aukið öryggi sjúklinga 

• Skilvirkni og yfirsýn sem tryggir rétta greiningu og meðferð 
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• Aukin aðkoma sjúklinga að eigin meðferð og skráningum 

• Samræmd skráning upplýsinga milli stofnana og samanburðarhæf gögn 

• Unnið skv. lögum um sjúkraskrá og reglum Landlæknis og LSH um skráningar í 

sjúkraskrá 

• Örugg varðveisla gagna og skýrar aðgangsreglur (Björn Jónsson, 2016). 

 

Sértæk markmið fyrir árið 2020 eru: 

 

• LSH sé rafrænn spítali 

• LSH á 6. stigi skv. HIMSS EMRAM2 (var á stigi 3,2 árið 2014) 

• Bættir verkferlar með upplýsingatækni 

• Landsaðgangur að sjúkraskrárgögnum 

• Umgjörð og ytri ferlar sem styðja við ákvarðanatöku og framkvæmd skulu vera 

fullnægjandi 

• Nýjar tæknilausnir og bættur svartími 

• Útboð á nýju sjúkraskrárkerfi hafið (Björn Jónsson, 2016). 

 

Tilgreint er nánar í stefnunni hvað þarf að framkvæma til þess að ná settum 

markmiðum. Meðal annars þarf að uppfæra og endurnýja ákveðin tölvukerfi. Taldar eru 

upp deildir þar sem þörf er á endurbótum á verkferlum, ljúka þarf við miðlæga 

gagnagrunna á heilbrigðissviði og uppitíma (uptime) sjúkraskrárkerfa þarf að bæta. 

                                                      
2 HIMMS þýðir eins og áður sagði: Alþjóðleg samtök sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Samtökin stuðla 
að því að bæta heilsu almennings með aðstoð upplýsingatækninnar (HIMMS, e.d). EMRAM þýðir Electronic 
Medical Record Adoption Model (HIMMS, e.d.). 
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 Heilsugátt er rafrænt sjúkraskrárkerfi sem hannað var árið 2009 af starfsmönnum 

á HUT og hefur þróast hratt á undanförnum árum. Kerfið er keyrt í vafra (browser) sem 

skilar sér í betra viðmóti hjá notendum og gefur möguleika á að vinna í kerfinu með 

snjalltækjum. Þróun, umbætur og nýjungar eru unnar í samvinnu við forritara, 

verkfræðinga, lækna og aðra klíníska starfsmenn. Kerfið sækir upplýsingar í öll önnur 

rafræn sjúkraskrárkerfi og gagnagrunna Landspítala sem gefur góða yfirsýn yfir sjúklinga 

á deildum. Heilsugáttin er notuð með upplýsingaskjáborðum á deildum, þar geta 

starfsmenn séð nauðsynlegar heilsufarsupplýsingar sem tengjast meðferð inniliggjandi 

sjúklinga (Landspítali, 2017). 

Með Heilsugáttinni og samtengingu við aðrar heilbrigðisstofnanir opnast möguleikar 

til þess að nýta sjúkraskrárgögn Landspítala þegar sjúklingar eru í meðferð annars staðar. 

Kerfið býr yfir ýmsum möguleikum eins og til dæmis skilaboðakerfi, vinnuhólfum lækna 

og óafgreiddum tilkynningum og rannsóknum. Tímalína í Heilsugátt tekur saman öll 

sjúkraskrárgögn sjúklings á eina síðu, til dæmis læknabréf, hjartalínurit, nótur og 

lífsmarkamælingar sem er hagræðing við vinnu lækna (Davíð B. Þórisson, 2017). 

HUT hefur sett saman verkefnalista um þróun Heilsugáttar fyrir árin 2017-2020 þar 

sem verkefnum er forgangsraðað eftir hversu mikil áhrif þau hafa á starfsemi spítalans, 

hversu mikið umfang og kostnaður fylgir verkefnum og hvernig staða verkefna er á hverri 

stundu. Skjalið er uppfært reglulega til þess að fylgjast með forgangsröðuninni (Björn 

Jónsson, 2017). 
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4 Áhugaverðar rannsóknir 

 

Af öðrum rannsóknum á þessu sviði má nefna rannsókn Kristínar Ólafsdóttur árið 2001. 

Rannsókn hennar til MA-prófs, Privacy Protection of Medical Records in the Icelandic 

Health Care Sector, fjallaði um persónuvernd og öryggismál sjúkraskráa hjá 

heilbrigðisstofnunum á Íslandi. Þar skoðaði hún meðal annars lög og reglugerðir sem voru 

í gildi á þeim tíma og tengdust heilbrigðisþjónustu, sjúkraskrám og upplýsingaöryggi. Enn 

fremur var Landspítali skoðaður með tilliti til stöðu sjúkraskrármála innan spítalans. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að Landspítali uppfyllti ekki kröfur um öryggi 

og persónuvernd sjúkraskráa og í ljós kom að skortur var á upplýsingaöryggisstefnu og 

stefnumótun sem varðar vernd, aðgangsstýringu og öryggi heilsufarsupplýsinga (Kristín 

Ólafsdóttir, 2001). 

 Árið 2014 var gerð rannsókn á stjórnun upplýsinga innan bandarískra 

heilbrigðisstofnana. Rannsóknin var framkvæmd af Cohasset Associates í samstarfi við 

AHIMA (American Health Information Management Association) og voru þátttakendur 

starfsmenn stofnananna. Í rannsókninni var skoðað og lagt mat á ástand og skilvirkni 

upplýsingastjórnunar meðal heilbrigðisstofnana en talið er að þær standi frammi fyrir 

mörgum áskorunum tengdum viðfangsefninu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til 

kynna að þörf væri á að bæta aðferðir við stjórnun upplýsinga tengdum kjarnastarfssemi 

skipulagsheildanna. Enn fremur kom í ljós að flestar stofnanirnar höfðu ekki mótað alhliða 

stefnu um upplýsingastjórnun og að þörf væri á að styrkja og bæta reglur sem sneru að 

grunnþáttum upplýsingastjórnunar. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að ekki var algengt að 

skjalastjórnarkerfi væru innleidd og að þau sem voru til staðar hentuðu yfirleitt ekki þeim 

mikilvægu upplýsingum sem heilbrigðisstofnanirnar varðveita (Stainbrook, Zweerink og 

Knight, 2014).  
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5 Landlæknir 

 

Embætti landlæknis starfar eftir lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 auk 

annarra laga og reglugerða. Embættinu er ætlað að stuðla að heilbrigði landsmanna, efla 

lýðheilsustarf og tryggja gæði heilbrigðisþjónustu. Landlæknir hefur yfirumsjón með 

rafrænni sjúkraskrá fyrir allt landið (Embætti landlæknis, 2016). 

 

 

5.1 Fyrirmæli um öryggi og gæði sjúkraskráa 

 

Ný fyrirmæli Embættis landlæknis um öryggi og gæði sjúkraskráa tók gildi í júlí 2015 og í 

henni koma meðal annars fram ákvæði um varðveislumál, aðgang, færslu, skráningu og 

örugga meðferð sjúkraskráa. Fyrirmælin gilda fyrir rafrænar sjúkraskrár og 

pappírssjúkraskrár. 

Í rafrænni sjúkraskrá ber að tryggja stýringu aðgangs og viðhafa eftirlit með 

uppflettingum, og hverjir nota sjúkraskrárupplýsingarnar og á hvaða hátt. Ef upp koma 

vísbendingar um misnotkun, sem brjóta í bága við reglur og lög um sjúkraskrár, ber að 

tilkynna það ábyrgðaraðila sjúkraskráa, lögreglu og landlækni. Öll notkun skal vera 

rekjanleg og skráð á sjálfvirkan hátt og nákvæmar kröfur eru gerðar um öryggiskerfi 

sjúkraskrárkerfanna. 

Fjallað er sérstaklega um pappírssjúkraskrár og að þær beri að „varðveita í 

aðgangsstýrðu rými þannig að tryggt sé að þær glatist ekki og óviðkomandi komist ekki í 

þær. Huga skal að vörnum gegn helstu áhættuþáttum, s.s. eldi, vatni, raka og sólarljósi.“ 

(Embætti landlæknis, 2015). Stýra ber aðgangi og geymslu pappírssjúkraskráa á þann hátt 

að enginn óviðkomandi aðili komist í þær. Enn fremur ber að „skrá útlán og uppflettingar 

í pappírssjúkraskrá og skal þá viðhaft sambærilegt innra eftirlit og gert er með rafrænum 

uppflettingum.“ (Embætti landlæknis, 2015).  
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5.2 Rafræn sjúkraskrá og heilbrigðisnet, stefna til 2020 

 

Á vegum Embættis landlæknis hefur verið gefin út í fyrsta skipti stefna um rafræna 

sjúkraskrá og heilbrigðisnet. Stefnan gildir til ársins 2020 og inniheldur einnig starfsáætlun 

sem endurskoðuð er árlega. Fjögur meginmarkmið eru sett fram í stefnunni ásamt leiðum 

til þess að framfylgja þeim. Markmiðin í stefnunni eru eftirfarandi: 

 

Meginmarkmið 1: Tryggja öruggan aðgang heilbrigðisstarfsmanna að 

sjúkraskrárupplýsingum hvar og hvenær sem þörf krefur 

 

Meginmarkmið 2: Tryggja öruggan aðgang einstaklinga að eigin 

heilsufarsupplýsingum hvar og hvenær sem þörf krefur 

 

Meginmarkmið 3: Tryggja öryggi og gæði sjúkraskrárupplýsinga 

 

Meginmarkmið 4: Efla miðlun og úrvinnslu upplýsinga úr rafrænum 

sjúkraskrárkerfum (Guðrún Auður Harðardóttir og Ingi Steinar Ingason, 2016). 

 

Fjallað er um samtengingu rafrænna sjúkraskrárkerfa og ítrekað að með þeim verði 

„aðgangur að persónulegum upplýsingum um sjúkling aðgengilegri þeim 

heilbrigðisstarfsmönnum sem hafa þar til bæran aðgang. Því er nauðsynlegt að tryggja 

öryggi og vernd heilsufarsupplýsinga í heilbrigðisupplýsingakerfum, bæði hvað varðar 

varðveislu upplýsinganna, aðgangsstýringar og eftirlit með notkun kerfanna.“ (Guðrún 

Auður Harðardóttir og Ingi Steinar Ingason, 2016).  
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6 Aðferðafræði 

 

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræðinni sem beitt var við rannsóknina og framkvæmd 

hennar. Fyrst er fjallað um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar sem 

hafðar voru að leiðarljósi. Því næst er fjallað um eigindlega aðferðafræði, viðtöl og 

viðmælendur. Þá er gerð grein fyrir þátttökuathugunum, rýnihópum, fjölþættri nálgun 

svo og undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar. Að lokum er umfjöllun um 

gagnasöfnun, skráningu og úrvinnslu gagna, réttmæti svo og gildi og takmarkanir. 

 

 

6.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig staðið var að sjúkraskrármálum á 

Landspítala, hvort sem sjúkraskrár voru varðveittar á pappírsformi eða rafrænu formi. Þá 

var tilgangurinn að skoða stefnumótun varðandi sjúkraskrár meðal stjórnenda og 

starfsmanna spítalans. 

Til þess að reyna að ná fram markmiðum rannsóknarinnar voru settar fram fimm 

rannsóknarspurningar. Þær snerust um: 

 

1) Hvernig meðhöndlun og notkun á virkum sjúkraskrám á pappírsformi og rafrænum 

sjúkraskrám væri háttað. 

 

2) Hver væri stefnan varðandi sjúkraskrár Landsspítala, rafrænar og á pappírsformi. 

 

3) Hvort stefnt væri að því að færa sjúkraskrár á pappírsformi yfir á rafrænt form og 

ef svo, hvernig yrði það gert með tilliti til tækni, fjármagns, aðferða, tækja og búnaðar. 

 

4) Hvort hugað væri að skjalastjórn innan rafrænnar sjúkraskrár. 

 

5) Hvernig staða Landspítala í sjúkraskrámálum væri í samanburði við önnur lönd. 
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6.2 Eigindleg aðferðafræði 

 

Í rannsókninni var eigindlegri aðferðafræði (qualitative methodology) beitt. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (qualitative research methods) er nálgun sem heimilar að rannsaka 

reynslu einstaklinga í smáatriðum með því að nota ákveðnar aðferðir eins og umræður í 

rýnihópum, viðtöl, þátttökuathuganir, innihaldsgreiningar, og ævisögur. Eigindlegar 

rannsóknir beinast að því að afla gagna með beinum samskiptum við viðmælendur um 

hvernig einstaklingar túlka aðstæður sínar og umhverfi. Niðurstaða sem fengin er með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki tölulegur samanburður heldur hugtök eða 

þemu sem lýsa hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og 

einstaklinga. Þátttakendur eru rannsakaðir í sínu eðlilega umhverfi og skoðað hvaða áhrif 

þættir í lífi þeirra sem tengjast til dæmis efnahag, samfélagi og menningu hafa á hegðun 

og reynslu þeirra. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru huglægar þannig að þátttakendur 

og rannsakendur geta mögulega haft áhrif á rannsóknir, með til dæmis bakgrunni sínum, 

skoðunum og stöðu. Rannsakendur þurfa því sífellt að velta því fyrir sér hvernig þeir hafa 

áhrif á rannsóknir sem þeir gera (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Að kóða rannsóknargögn felur í sér að flokka eða „lykla“ saman þemu eða hugmyndir 

sem birtast í gegnum gögnin. Það felur í sér að lesa þarf gögnin vel og vandlega yfir, útbúa 

lista yfir hugsanleg þemu og máta við fræðilegar kenningar til þess að finna mikilvæga 

sameiginlega þætti (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Opin kóðun (open coding) er notuð 

í byrjun greiningar og gögn eru lesin línu fyrir línu eða í afmörkuðum bútum og greind. 

Markviss kóðun (focused coding) kemur síðar að notum í grundaðri kenningu þegar búið 

er að finna út ákveðin þemu út frá opnu kóðuninni. Rannsakandi getur þá leitað eftir 

þessum þemum, bæði í þeim gögnum sem til eru sem og þeim sem eiga eftir að bætast 

við (Charmaz, 2014). Eftir að kóðun er lokið eru greiningarblöð unnin til að fá yfirsýn yfir 

þemun og niðurstöður teknar saman. 

Í rannsókninni var notast við nálgun grundaðrar kenningar (grounded theory) við 

greiningu rannsóknargagnanna. Grunduð kenning gengur út á það að vera kerfisbundin 

og skipulögð en jafnframt sveigjanleg tækni við greiningu gagna sem fram fer samhliða 

gagnasöfnuninni. Hugmyndin er að kenning verði til eða þróist í rannsóknarferlinu. 

Gagnasöfnun fer oftast fram með viðtölum og athugunum (Hennink, Hutter og Bailey, 
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2011). Í gegnum grundaða kenningu mótast rannsóknarspurningarnar og gögnum er 

safnað til að finna svör við þeim. Notkun grundaðrar kenningar „færir gögnin frá lýsingu 

að kenningu sem inniheldur óhlutbundin lýsandi hugtök, lykilfyrirbæri, orsakatengsl, 

tengsl hugtaka, aðferðir, aðstæður . . . þegar engin ný gögn koma í ljós og engir nýjir 

eiginleikar eða sambönd flokka skapast í greiningunni.“ (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013, bls. 363). Þá er talað um mettun. Aðferðir grundaðrar kenningar samanstanda af 

söfnun gagna og greinandi aðferðum til að þróa kenningu. Aðferðirnar byggja á aðleiðslu 

(inductive) við að greina gögn. Í gegnum allt gagnagreiningarferlið fer fram stöðugur 

samanburður reynslu og upplifunar og í gegnum gögnin þróast hugtök, líkön og þemu 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir með djúpviðtölum (in-depth interview) hentuðu vel í 

rannsóknarverkefninu þar sem þau geta gefið dýpri skilning og þekkingu á tilteknu 

málefni. Rannsóknarspurningar eru opnar og sveigjanlegar og gefa tækifæri á að nýta 

þekkingu og kunnáttu viðmælenda sem best (Braun og Clarke, 2013). 

Í eigindlegum rannsóknum hefur þátttökuathugun (participant observation) verið 

notuð sem tæki til þess að safna gögnum um fólk, menningu og ferli. Hún felur í sér 

óformleg viðtöl, virkt áhorf og skrifaðar athugasemdir á vettvangi (Kawulich, 2005). 

Þátttökuathugun gerir rannsakanda kleift að fylgjast með viðmælendum, upplifa 

aðstæður og rýna í hegðun, orð og ákvarðanir þeirra í samhengi við það umhverfi sem 

þeir eru þátttakendur í. Þátttökuathuganir eru oft gerðar samhliða djúpviðtölum og 

rýnihópum til að öðlast viðbótar upplýsingar frá ólíkum sjónarhornum (Hennink, Hutter 

og Bailey, 2011). Helstu gallar þátttökuathugunar er að hún er tímafrek og vandasamt 

getur verið að skrifa niður glósur um allt sem rannsakandi upplifir sem mikilvægt. Enn 

fremur getur reynst erfitt fyrir rannsakanda að halda hlutleysi sínu (Family Health 

International, e.d.). 

Þátttökuathuganir eru ýmist framkvæmdar með afskiptum rannsakanda (complete 

participant observation) eða án afskipta rannsakanda (non-participant). Í þessari 

rannsókn var notuð þátttökuaðferðin þar sem rannsakandi er án afskipta. Þá fylgist 

rannsakandi með fólki, atburðum og athöfnum úr fjarlægð og tekur engan þátt. 

Rannsakandi er þá eins og „fluga á vegg“ (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 
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Rýnihópar eru aðferð sem notuð er til að safna gögnum um tiltekið rannsóknarefni. 

Gögnum er safnað með hálf-stöðluðum (semi-structured) viðtölum í hópi þátttakenda 

sem stjórnað er af hópstjóra (Cohen og Crabtree, 2006-a). Í rýnihóp eru fyrirfram valdir 

sex til tíu þátttakendur og með gagnvirkri umræðu er markmiðið að öðlast víðtækar 

skoðanir þeirra á viðfangsefnum sem tengjast rannsóknarefninu (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011). Í þessari rannsókn var myndaður rýnihópur sex starfsmanna Landspítala. 

Notkun á fyrirliggjandi gögnum í eigindlegum rannsóknum felur í sér að rannsakandi 

skoðar ýmis gögn sem nýst geta til þess að dýpka upplýsingar úr viðtölum og 

þátttökuathugunum. Fyrirliggjandi gögnum er yfirleitt skipt í þrjá flokka eftir eðli þeirra. 

Fyrst ber að nefna opinber gögn sem mynduð eru af starfsmönnum skipulagsheilda. Þar 

má til dæmis nefna skýrslur, stefnulýsingar og starfsáætlanir. Síðan eru það persónuleg 

gögn eins og til dæmis dagbækur, bréf og ljósmyndir. Að lokum eru það önnur gögn eins 

og til dæmis myndbönd, auglýsingar og upplýsingar úr fjölmiðlum (Bogdan og Biklen, 

2003). Fyrirliggjandi efni var notað í þessari rannsókn. Rannsakandi fékk aðgang að 

gögnum frá Landspítala eins og sjá má í heimildaskrá á bls. 127 og 132. 

 

 

6.3 Viðtöl og viðmælendur 

 

Tekin voru djúpviðtöl (in-depth) við átta viðmælendur sem eiga það sameiginlegt að starfa 

allir á Landspítala og tengjast sjúkraskrármálum á einhvern hátt, sumir í 

stjórnendastöðum og aðrir ekki. Við val á fimm þátttakendum var notast við formlegt 

tengslanet (formal networks), þar sem rannsakandi hafði aðgang að viðmælendum vegna 

starfa sinna á Landspítala. Við val á þremur viðmælendum var notast við 

snjóboltaaðferðina (snowball recruitment) (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Valið með 

snjóboltaaðferðinni kom til vegna þess að þrír aðrir starfsmenn, sem haft var samband 

við, báðust undan því að taka þátt en bentu á aðra viðmælendur sem þeir töldu að hefðu 

meira fram að færa. 

Ákveðið var að nafngreina stofnunina þar sem rannsóknin var framkvæmd vegna þess 

að Landspítali er stór vinnustaður, og til þess að niðurstöðurnar myndu nýtast betur. 
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Rannsakandi starfar á spítalanum en spítalinn er með mjög dreifða starfssemi og starfar 

enginn viðmælanda í sama húsnæði og hann. Þrátt fyrir störf rannsakanda á spítalanum 

hafði hann hvorki hitt né rætt áður við fimm af viðmælendunum, tvo viðmælendur hafði 

rannsakandi séð tilsýndar á fundi en einn viðmælanda hafði rannsakandi rætt við áður. 

 Haft var samband við viðmælendur með tölvupósti og símleiðis og tóku allir vel í 

ósk rannsakanda um viðtal, fyrir utan þessa þrjá sem bentu á aðra. Öll viðtölin fóru fram 

á skrifstofum eða fundarherbergjum viðmælenda og fóru fram á tímabilinu 12. október 

2016 til 17. febrúar 2017. Viðtalsrammi með fimm grunnspurningum ásamt 

undirspurningum var útbúinn. Við gerð viðtalsrammanns var að hluta til stuðst við 

viðtalsramma úr rannsókn Kristínar Ólafsdóttur, Privacy Protection of Medical Records in 

the Icelandic Health Care Sector (2001). Sjá viðtalsramma í viðauka I. 

Við upphaf viðtals var viðmælanda gerð grein fyrir rannsóknarefninu og að frjálst væri 

að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða tímapunkti sem væri. Enn fremur var fullum 

trúnaði heitið og útskýrt að gervinöfn væru notuð til þess að gæta að persónuvernd og 

draga úr hættu á rekjanleika (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). 

Til að uppfylla kröfur um nafnleynd var hverjum viðmælenda gefið gervinafn: Ari 

Guðmundsson, Birna Jónsdóttir, Davíð Sigurðsson, Einar Einarsson, Fannar Óskarsson, 

Gunnar Bjarnason, Harpa Karlsdóttir og Ingibjörg Helgadóttir. Ekki var hægt að gefa upp 

starfsheiti viðmælenda þar sem rannsakandi taldi að það gæti stuðlað að broti á trúnaði. 

Tafla 1 sýnir yfirlit yfir viðmælendur.  
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Tafla 1. Nöfn viðmælenda, dagsetning viðtals og starfsaldur 

Nafn viðmælanda                   Dagsetning viðtals           Starfsaldur 

Ari Guðmundsson 16.02.2017 11 ár 

Birna Jónsdóttir 12.10.2016 44 ár 

Davíð Sigurðsson 17.02.2017 6 ár 

Einar Einarsson 13.02.2017 30 ár 

Fannar Óskarsson 03.11.2016 9 ár 

Gunnar Bjarnason 15.02.2017 10 ár 

Harpa Karlsdóttir 13.02.2017 28 ár 

Ingibjörg Helgadóttir 22.09.2016 19 ár 

 

 

Viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir þátttöku en í eigindlegum 

rannsóknum er það siðferðislega mikilvægur þáttur (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

 

 

6.4 Þátttökuathugun 

 

Þátttökuathugun (participatory observation) er eigindleg rannsóknaraðferð sem gerir 

rannsakanda meðal annars kleift að skrá, skoða og skilja staði, samhengi, samskipti, 
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gjörðir og stemningu. Þátttökuathuganir ganga út á það að rannsakandi einbeiti sér að 

tilteknum vettvangi sem tengist rannsóknarefninu. Þátttökuathuganir eru gerðar í 

samstarfi við þátttakendur og fara ýmist fram með afskiptum rannsakanda (with-

participant observation) eða án afskipta rannsakanda (non-participant observation). 

Rannsakandi skrifar hjá sér vettvangsnótur á meðan þátttökuathugun stendur þar sem 

hann meðal annars lýsir og teiknar upp vettvanginn, telur þátttakendur og skrifar niður 

hvað gerist á meðan þátttökuathuginni stendur. Kostir þátttökuathugana eru meðal 

annars að fólk er ekki eins meðvitað um að það sé þátttakandi í rannsókn, tiltölulega 

auðvelt er að fá aðgang að rannsóknarstöðum og gögn eru aðgengilegri. Gallar 

þátttökuathugunar eru meðal annars að upplýsingar geta verið einsleitar og rannsakandi 

getur misst stjórn á rannsókninni og aðgangur að upplýsingum getur verið takmarkaður 

(Hennink, Hutter, og Bailey, 2011). 

Þátttökuathuganir geta verið gagnlegar í eigindlegum rannsóknum meðal annars 

þegar nauðsynlegt er að skoða tiltekinn hlut í sínu réttu umhverfi. Enn fremur þegar þörf 

er fyrir að svara spurningum tengdum rannsóknarefninu, um hvernig eða hvað eitthvað 

gerist (Cohen og Crabtree, 2006-b). 

Tvær þátttökuathuganir án afskipta rannsakanda voru framkvæmdar í þessari 

rannsókn og fóru þær fram á sitthvorri deildinni innan Landspítala. Eftir ábendingu frá 

einum viðmælanda hafði rannsakandi samband við yfirmenn tveggja deilda og óskaði eftir 

leyfi til þess að framkvæma þátttökuathugun á deildunum þeirra. Fyrri þátttökuathugunin 

var framkvæmd 26. september 2016 á einni af stoðdeildum Landspítala sem hefur umsjón 

með og sér um skráningar í rafræna sjúkraskrá. Tafla 2 sýnir nöfn þátttakenda á stoðdeild 

Landspítala.  
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Tafla 2. Listi yfir nöfn þátttakanda á stoðdeild Landspítala. 

Dagsetning og tími: 26. september 2016 kl. 09.10 – 09.40 

 

Nafn viðmælanda                                   Nafn viðmælanda 

Anna Sif Bjarnadóttir Brynhildur Guðmundsdóttir 

Díana Óskarsdóttir Elín Hauksdóttir 

Fanney Örvarsdóttir Gunnhildur Sigurðardóttir 

Kristín Ýmisdóttir Linda Björk Lárusdóttir 

Margrét Thorarensen Rannveig Hauksdóttir 

Sólveig Rut Karlsdóttir Þuríður Þorvarðardóttir 

 

 

Seinni þátttökuathugunin var framkvæmd 22. febrúar 2017 á klínískri deild spítalans 

þar sem fylgst var með hvernig heilbrigðisstarfsmenn nýttu sér tölvutæk 

upplýsingaskjáborð við umönnun og meðferð sjúklinga. Ekki reyndist unnt að fá nöfn 

þátttakenda í seinni þátttökuathuguninni. Tafla 3 inniheldur upplýsingar um þátttekendur 

á klínískri deild Landspítala.  
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Tafla 3. Upplýsingar um þátttakendur á klínískri deild. 

Dagsetning og tími: 22. febrúar 2017 kl. 13.00 – 13.30 

Nafn þátttakanda 

 

Margir starfsmenn voru við störf á deildinni 

þennan tiltekna dag. 

Ekki fengust uppgefin nöfnin á þátttakendum. 

 

 

 

6.5 Rýnihópur 

 

Rýnihópur (focus group) er gagnvirk aðferð sem fer fram á samtalsformi, milli 

rannsakanda og fyrirfram valinna þátttakenda til þess að kanna, meta og leita skýringa á 

atriðum sem tengjast ákveðnu rannsóknarefni. Rannsakandi stýrir hópnum til þess að afla 

upplýsinga sem tengjast rannsóknarefninu og jafnframt er ritari fenginn til þess að skrá 

niður helstu atriði sem koma upp í umræðunni. Rýnihópur getur stuðlað að betri innsýn í 

málefni sem tengjast ákveðnum hópi sem hefur kunnáttu og tengingu sem nýtist við 

rannsóknarefnið (Hennink, Hutter, og Bailey, 2011). 

Kostir rýnihópa eru að meðal annars að mikið magn upplýsinga og ólík sjónarhorn 

sem tengjast rannsóknarefninu koma frá þátttakendunum. Umhverfið þar sem 

rýnihópurinn fer fram er yfirleitt þægilegt og skemmtileg stemning getur myndast í 

hópnum. Þar sem lítil stýring er á rýnihópnum og þátttakendur fá að láta skoðanir sínar í 

ljós óhindrað eru áhrif og skoðanir frá rannsakanda takmarkaðar. Gallar rýnihópa eru 

meðal annars að sumir þátttakendur eiga það til að vera meira ríkjandi en aðrir og minni 

trúnaður ríkir milli rannsakanda og hópsins, sem og innan hans. Enn fremur er erfiðara að 

hafa stjórn á rýnihópnum og mikið magn upplýsinga safnast sem flækt getur úrvinnslu 

(Hennink, Hutter, og Bailey, 2011). 

 Í þessari rannsókn var aðferðum eigindlegra aðferða með rýnihóp nýttur til þess 

að fá innsýn í stöðu á málefnum sjúkraskráa á pappírsformi innan Landspítala. 



49 

 

Rannsakandi hafði samband við yfirmann deildarinnar sem sér um sjúkraskrár á 

pappírsformi og í samvinnu við hann var rýnihópurinn útbúinn sem samanstóð af sex 

starfsmönnum deildarinnar. Allir starfsmennirnir tóku vel í ósk rannsakanda að vera 

þátttakendur í rýnihóp og dagsetning var ákveðin í sameiningu. 

Rannsakandi hitti þátttakendur í rýnihópnum 7. mars 2017 á kaffistofu starfsmanna 

á þeim tíma dags þar sem nokkuð tryggt var að lítil sem engin utanaðkomandi truflun gæti 

haft áhrif á hópinn og umhverfið var kunnuglegt og þægilegt. Eftir að hafa útskýrt fyrir 

þátttakendum að fyllsta trúnaði yrði gætt gáfu allir leyfi til þess að umræðurnar yrðu 

hljóðritaðar ásamt því að rannsakandi skrifaði hjá sér nótur og athugasemdir. 

 Viðtalsrammi og rannsóknarspurningar voru hafðar til hliðsjónar í umræðunum og 

í upphafi kynnti rannsakandi sjálfan sig og rannsóknarefnið og byrjaði á almennum 

lykilspurningum sem tengdust sjúkraskrám á pappírsformi. Flestir þátttakendur í 

rýnihópnum tóku virkan þátt í umræðunum en tveir aðilar í hópnum skáru sig úr og höfðu 

sig meira í frammi. Rannsakandi reyndi að stýra hópnum með því að biðja þá þátttakendur 

sem höfðu sig lítið í frammi um að segja sitt álit. Enn fremur reyndi svolítið á rannsakanda 

að láta þátttakendur halda sig við tiltekið umræðuefni og fara ekki mikið út fyrir 

viðtalsrammann. Þegar rannsakanda fannst rýnihópur hafa tekið fyrir helstu atriði sem 

tengdust sjúkraskrá á pappírsformi og voru í viðtalsramma var öllum þátttakendum 

þakkað fyrir sitt hlutverk í rýnihópnum. Tafla 4 sýnir lista yfir nöfn þátttakenda í rýnihóp 

á Landspítala.  
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Tafla 4 .Listi yfir nöfn þátttakenda í rýnihóp. 

Dagsetning og tími: 7. mars 2017 kl. 13.00 – 13.45 

Nöfn einstaklinga í rýnihóp 

Brynja Einarsdóttir 

Hulda Ingimarsdóttir 

Margrét Hafþórsdóttir 

Sigríður Sigurðardóttir 

Torfi Gunnar Gunnarsson 

Þórkatla Aronsdóttir 

 

 

 

6.6 Fjölþætt nálgun 

 

Denzin skilgreindi árið 1970 þríþætta nálgun (triangulation) sem sambland af 

rannsóknaraðferðum innan sömu rannsóknarinnar. Með því að beita þríþættri nálgun í 

grundaðri kenningu, þar sem kóðun er notuð til þess að finna út ákveðin sameiginleg 

þemu, er mögulegt að draga úr hlutdrægni rannsakanda og þannig verður réttmæti meira 

í niðurstöðum rannsókna (Jonsen og Jehn, 2009). Þríþætt nálgun er stefna sem notuð er 

til þess að bæta áreiðanleika og réttmæti rannsókna og mat á niðurstöðum (Golafshani, 

2003). Í þessari rannsókn var fjölþættri nálgun beitt með: 

 



51 

 

• Djúpviðtölum 

• Þátttökuathugunum 

• Rýnihóp 

• Fyrirliggjandi gögnum 

 

Á mynd 2 má sjá dæmi af ferli við gagnasöfnun 

 

 

 

Mynd 2.Gagnasöfnun (heimild: Latham, 1997-2007). 

  



52 

 

6.7 Undirbúningur og framkvæmd 

 

Rannsakandi sat námskeiðið Eigindlegar rannsóknaraðferðir I (FOM102) haustið 2016 þar 

sem útbúin var rannsóknaráætlun og rannsóknarefni og rannsóknarspurningar voru 

ákveðnar og viðtalsrammi útbúinn. Að fengnu leyfi var viðtalsrammi unninn að hluta til 

með hliðsjón af viðtalsramma úr MA ritgerð Kristínar Ólafsdóttur þar sem hún kannaði 

öryggisvernd sjúkraskráa í íslenska heilbrigðiskerfinu og þar á meðal á Landspítala. 

Í kjölfarið hófst vinna við öflun heimilda og rannsakandi setti sig í samband við 

hugsanlega viðmælendur. Fyrstu þrjú viðtölin fóru fram í september til nóvember árið 

2016 ásamt því sem framkvæmd var ein þátttökuathugun. Á tímabilinu janúar til mars 

árið 2017 voru fimm viðtöl í viðbót tekin og framkvæmdar voru tvær þátttökuathuganir á 

tveimur deildum Landspítala. Í mars 2017 var settur saman rýnihópur sem samanstóð af 

sex þátttakendum sem allir störfuðu á sömu deildinni. Hinn 2. apríl 2017 var rannsóknin 

tilkynnt til Persónuverndar og fékk hún tilkynningarnúmerið S8233/2017. 

 

 

6.8 Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla gagna 

 

Við gagnaöflun var notast við upplýsingar sem fengust úr djúpviðtölum við átta 

viðmælendur sem valdir voru með formlegu tengslaneti og snjóboltaaðferðinni. Notaðar 

voru skriflegar niðurstöður úr rýnihóp sex starfsmanna og nótur úr tveimur 

þátttökuathugunum. Auk þess var stuðst við fyrirliggjandi innri og ytri gögn. Innri gögn 

voru upplýsingar sem viðmælendur létu rannsakanda í té og ytri upplýsingar voru meðal 

annars gögn eins og lög, reglugerðir, birtar skýrslur og fræðigreinar. 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 12. október 2016 til 17. febrúar 2017. Öll viðtölin voru 

hljóðrituð með snjalltæki og í kjölfarið afrituð orðrétt með athugasemdum frá 

rannsakanda og vistuð á tölvutæku formi. Að meðaltali tók hvert viðtal 65 mínútur og 

voru afritaðar blaðsíður alls 336 talsins. 

Viðtalsramminn var nýttur í öll viðtölin og að hluta til í rýnihóp, viðmælendur voru því 

allir spurðir sambærilegra spurninga. Bakgrunnsspurningar og spurningar um menntun og 
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störf viðmælenda voru ávallt þær sömu. Sumir viðmælendur fengu viðbótarspurningar 

sem tengdust rannsóknarefninu beint eða óbeint, þær spurningar spunnust út frá 

samræðum í viðtölum og með rýnihóp. 

Viðtalsrammanum var skipt upp í fjóra flokka, sjúkraskrá á rafrænu formi, öryggis- og 

aðgengismál, skjalastjórn innan rafræns sjúkraskrárkerfis og sjúkraskrár á pappírsformi. 

Spurningar í flokkunum fjórum voru samtals 49 talsins. 

 Rannsakandi hitti rýnihóp sex starfsmanna sem allir starfa á sömu stoðdeild 

Landspítala þann 7. mars 2017. Umræður rýnihópsins voru hljóðritaðar á snjalltæki og 

ritari skrifaði hjá sér athugasemdir. Í kjölfarið afritaði rannsakandi upptökuna og nýtti sér 

athugasemdir ritara til þess að útbúa greiningarblað. Samtals tóku umræður í rýnihópnum 

45 mínútur og afritaðar blaðsíður urðu 22 talsins. 

Fyrri þátttökuathugunin fór fram 26. september 2016 á einni af stoðdeildum 

Landspítala og sú seinni fór fram 22. febrúar á einni af klínískri deild spítalans. 

Þátttökuathuganirnar stóðu að meðaltali yfir í 45 mínútur og hafði rannsakandi leyfi til 

þess að ganga um deildirnar og fylgjast með störfum þátttakenda. Rannsakandi skrifaði 

hjá sér vettvangsnótur þar sem komu meðal annars fram lýsingar á deildunum og 

þátttakendum, hvað gerðist á meðan athuguninni stóð, áhugaverð atriði og atburði sem 

rannsakanda þótti vert að skrifa niður. Að þátttökuathugun lokinni útbjó rannsakandi 

greiningarblað með samtals 16 blaðsíðum þar sem helstu atriði og áherslupunktar voru 

tekin saman. Að lokinni rannsóknarvinnu verður öllum gögnum eytt. 

Eftir að afritun lauk tók við greining og úrvinnsla með fyrirliggjandi gögnum úr 

viðtölum, rýnihóp og þátttökuathugunum og með innri og ytri gögnum. Notuð var opin 

og markviss kóðun til að finna út ákveðin þemu (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

Rannsakandi nýtti sér tölvuforritið ATLAS.ti 7.5. Það er tölvuforrit sem hannað er fyrir 

eigindlegar rannsóknir sem nýtist til kóðunar og greiningarvinnu. Meðal annars með því 

að setja inn í það afrituð viðtöl, skjöl á ýmsum sniðum, vettvangsnótur og hljóð- og 

myndbönd (ATLAS.ti, e.d.). 

Útbúin hafa verið tölvuforrit sem ætluð eru fyrir gagnagreiningar og úrvinnslu í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum (Computer-assisted Qualitative Data Analysis, 

CAQDA). Forritið ATLAS.ti er eitt af þeim. Forritið er ekki það sjálfvirkt að geta greint alla 
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kóða og þemu sem birtast í gögnunum, en það getur aðstoðað rannsakanda við úrvinnslu 

á ýmsan hátt. Talið er að notkun slíkra forrita geti sparað tíma rannsakanda og auðveldað 

yfirsýn yfir rannsóknargögnin. Enn fremur getur notkun þess stuðlað að auknu gagnsæi 

og trúverðugleika (Hwang, 2008). 

Rannsakandi hlóð inn í ATLAS.ti öllum afrituðu viðtölunum, vettvangsnótunum og 

hljóðskránni úr rýnihóp. Notaðir voru opnir og markvissir kóðar til þess að finna út hugtök 

og þemu og því næst voru þeir settir inn í forritið. Rannsakandi fór síðan í gegnum öll 

gögnin, eitt og eitt í einu og merkti inn tilheyrandi kóða á þá staði sem hann taldi 

áhugaverða. Kerfið bauð upp á margþætta möguleika fyrir rannsakanda til þess að útbúa 

eins marga kóða og hann taldi henta rannsóknarefninu. Hægt var að láta forritið vinna 

myndrænar upplýsingar út úr þemunum þannig að auðveldara væri að fá yfirsýn á 

lykilatriðin í rannóknargögnunum. 

Við gagnagreiningu komu í ljós fimm meginþemu sem viðmælendur og þátttakendur 

í rýnihóp áttu sameiginlega. Þessi þemu voru: Sjúkraskrár á pappírsformi, rafræn 

sjúkraskrá, Heilsugátt, skjalastjórn og loks gæðamál og öryggi. 

 Nafnleyndar viðmælenda var gætt til hins ítrasta og í þeim tilvikum þar sem 

frásögn þeirra gat mögulega verið persónugreinanleg eða hægt væri að rekja hana til 

annarra auðkenna var orðum þeirra breytt lítillega. Orðum var stundum skipt út og ný 

sett í hornklofa og einnig voru hikorð viðmælenda og endurtekningar að sumu leyti teknar 

út úr textanum til þess að gera hann læsilegri. Í köflunum þar sem fjallað var um 

meginþemun var notast við beinar og óbeinar tilvitnanir frá viðmælendum. Í beinu 

tilvitnunum voru þrír punktar settir í stað orða sem felld voru niður. Ummælum 

viðmælenda var aldrei breytt á þann veg að merking þeirra yrði önnur en ætlað var í 

upphafi. 

 

 

6.9 Réttmæti og áreiðanleiki 

 

Innan eigindlegra rannsóknaraðferða eykur áreiðanleiki (reliability) og réttmæti (validity) 

trúverðugleika og gæði rannsókna (Golafshani, 2003). Áreiðanleiki tengist gagnaöfluninni, 
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aðferðinni sem notuð er til þess að velja viðmælendur og hvernig greining gagnanna fer 

fram (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Réttmæti rannsókna er skipt í innra og ytra réttmæti. 

Innra réttmæti vísar til þess hvernig samræmi er á milli niðurstaðna þegar mismunandi 

rannsóknaraðferðum er beitt (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Ytra réttmæti vísar til þess 

hvort mögulegt sé að álykta eða alhæfa um niðurstöður rannsókna yfir á aðrar rannsóknir 

og ef það tekst er það talið auka gildi og gæði rannsókna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Í þessari rannsókn voru nokkrar aðferðir notaðar við greiningu og vinnslu gagnanna 

til þess að auka réttmæti. Má þar meðal annars nefna beitingu þrímiðunar við 

upplýsingaöflun og skilmerkilega skráningu rannsóknarferla og gagna (Leung, 2015). 

Til þess að auka áreiðanleika rannsóknarinnar var hugað að samræmi innan hennar. 

Má þar meðal annars nefna stöðugan samanburð gagna og alhliða gagnanotkun. Þessi 

nálgun, að beita fjölþættum aðferðum innan eigindlegra rannsókna, gefur rannsakanda 

ákveðið svigrúm til þess að öðlast mismunandi niðurstöður innan sama viðfangsefnis. Það 

á einungis við ef gagnagreining sýnir sambærilegar lokaniðurstöður (Leung, 2015). 

 

 

6.10 Gildi og takmarkanir rannsóknarinnar 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta stöðuna á sjúkraskrármálum Landspítala, hvort 

sem um er að ræða sjúkraskrár á pappírsformi eða rafrænu formi. Enn fremur skoða 

hvernig staðan var á þeim tíma sem rannsóknin var gerð, hvað hafði áunnist á 

undanförnum árum og hvað þyrfti að gera til þess að ná settum markmiðum stjórnenda 

spítalans. Með rannsókninni var reynt að öðlast yfirsýn yfir sjúkraskrármál Landspítala á 

heildstæðan hátt og skoða hvert stefnan liggur. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í því að hægt er að nýta niðurstöðurnar sem 

stöðumat á yfirstandandi verkefnum og áætlunum innan Landspítala. Það gæti síðan nýst 

til áframhaldandi vinnu, stefnumótunar og þróunar í sjúkraskrármálum. 

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst í því að skoða hvernig staðið er að þessum 

viðkvæma málaflokki innan Landspítala, bæði út frá lagalegum sjónarmiðum og út frá 

upplýsingaöryggi viðkvæmra gagna. Rannsóknin leggur til nýja þekkingu og hefur enn 
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fremur fræðilegt gildi varðandi grundvallaratriði skjalastjórnar um kerfisbundna 

skjalastjórn. Rannsóknin gæti einnig nýst sem mikilvægur grunnar til frekari rannsókna á 

sviðinu. 

Þar sem þessi rannsókn er unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki hægt 

að alhæfa um niðurstöðurnar á hópinn í heild sinni, heldur er henni ætlað að varpa ljósi á 

rannsóknarefnið. Niðurstöðunum ber því að taka með fyrirvara, þó svo að þær gefi 

mikilvægar vísbendingar um stöðu mála.  
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7 Sjúkraskrá á pappírsformi „ekki nóg að segja að sjúkraskrá sé rafræn, 
það þarf jú að gera eitthvað við pappírinn“ 

 

Á Landspítala er starfrækt miðlægt sjúkraskrársafn sem varðveitir sjúkraskrár á 

pappírsformi og þjónustar deildir spítalans og aðrar heilbrigðisstofnanir. Birna lýsti 

stöðunni á sjúkraskrármálum Landspítala, fyrir sameiningu sjúkrahúsanna [X] og [Y] árið 

2000, áður en miðlæga safnið var stofnað: 

 

Hver deild inni á [X] sá um sitt eigið skjalasafn. Og það var alveg 

ótrúlegt, við vorum oft að tala um þetta en aldrei var gert neitt í 

því samt. Hver deild var eins og eyja… var með sér skjalasafn og 

lítill samgangur á milli deilda með afgreiðslu og notkun á 

sjúkraskránum. Hver deild var með sitt eigið skipulag með röðun, 

flokkun og skipulagningu á sjúkraskránum . . . Sjúkraskráin var 

aldrei lánuð á milli deilda . . . Hver deild var þannig komin með 

safn af afritum af sjúkraskrám frá öðrum deildum þannig að það 

voru til mörg einstök . . . Sjúkraskrárnar voru geymdar á göngum, 

í læstum skjalaskápum, sér herbergjum eða hjá læknariturunum. 

Mjög fljótlega fylltust allir skápar og hillur og þá lentu ritararnir í 

vandræðum með plássið og þá byrjuðu deildirnar að safna 

sjúkraskrám í kjallarann . . . Þannig var stundum ansi mikill erill hjá 

riturum að sendast út og suður út um allan spítalann að leita að 

gögnum fyrir læknana. 

 

Birna nefndi að á [Y]-spítalanum hefði fyrirkomulagið verið allt annað og að yfirmenn 

og stjórnendur hefðu verið framsýnni þar í sjúkraskrármálum. Þar var eitt stórt safn fyrir 

helstu sjúkraskrár, reyndar voru nokkrar deildir sem voru staðsettar utan við aðalsvæði 

spítalans með sitt eigið safn. Mun betra og meira skipulag var á gögnunum þar, öllum 

sjúkraskránum raðað eftir sama kerfi og betri skjalastjórn. Birna ræddi það einnig hvernig 

ritararnir hefðu viðhaft mismunandi vinnubrögð þannig að það vantaði upp á 
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samræmingu, bæði innan og á milli deilda. Gæði sjúkraskráa hafi af þeim sökum verið 

misgóð. Léleg skjalastjórn og ólík vinnubrögð leiddi oft á tíðum af sér að ekki fundust 

sjúkraskrár á pappírsformi þegar á þurfti að halda. Fannar gerði þetta einnig að umtalsefni 

sínu og sagði: Stundum fannst það ekki, kannski lá það á skrifborði hjá einhverjum. 

 

Gunnar tók í sama streng og Birna og lýsti ástandinu þannig: „Þetta var einu sinni 

þannig á spítala [X], hver deild var með sína pappíra og þá var ljósritað á milli hæða eða 

bara þvert yfir ganginn. Þessi deild vildi ekki láta hina deildina hafa sína pappíra. Á [Y]-

spítalanum var þó að minnsta kosti bara eitt safn.“ 

 

Þegar sjúkraskrársafnið var stofnað árið 1997 og byrjað var að fjarlægja sjúkraskrár 

sem voru á víð og dreif um spítalana urðu viðbrigðin mikil fyrir heilbrigðisstarfsfólkið sem 

var vant því að hafa gögnin innan seilingar. Ekki fannst þó öllum þetta slæm þróun. Birna 

nefnd að þegar pappírinn var fjarlægður af deildunum varð sumt starfsfólkið bara fegið 

að losna við pappírinn. Fyrir aðra voru breytingarnar ekki jákvæðar eða eins og Birna 

komst að orði: „Ég held að hún [X] hafi nú bara aðeins staðið í, sko viljað hafa þetta sko 

nær sér, ég held að það sé soldið það já. Og það eru fleiri.“ 

 

Viðmælendur voru sammála um að hluti af ástæðunni fyrir mótþróa, þegar pappírinn var 

fjarlægður af deildunum, hefði verið vegna breytinga á ákveðnu vinnulagi og gömlum 

vana. arðandi þetta umræðuefni sagði Fannar: 

 

Það var líka mjög oft svona shadow . . . Mikið af því þannig að 

einhverjir ákveðnir læknar höfðu sér pappírssjúkraskrár af því að 

þeir nenntu kannski ekki eða . . . Ég er ekkert að ásaka þá eða 

einstakar sérgreinar . . . Þeim fannst óþægilegt að vera alltaf að 

leita og hlaupa en þá voru þeir þá kannski bara með alla sína 

sjúklinga á pappír í sinni skrifstofu og sem skilaði sér þá ekki í 

miðlægu. 
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Einar nefndi þegar hann gengdi yfirmannsstöðu á klínískri deild hefði hann gert átak 

í að reyna að skipuleggja og bæta sjúkraskrármálin á þeirri deild. Hann sagði: 

 

Ég bjó til eigið kerfi á meðan ég var yfirmaður á deildinni í 11 ár. 

Tíunda kerfi svipað og Deweys af því að það var mikið flækjustig á 

starfsemi þeirrar deilda . . . Áður hafði ég bara passað upp á 

pappírana sjálfur. En við notuðum þetta flokkunarkerfi, og það er 

til og hægt að leita uppi eftir efnisflokkum, svo kom nýr yfirmaður 

og hann vildi ekki sjá þetta og ég hef ekki hugmynd um hvernig á 

að finna gögn frá hans tíð. 

 

Flestir viðmælendur höfðu orð á því að ennþá væru skjalageymslur og skjalaskápar 

dreifðir um spítalann. Gunnar sagði: „Já veistu ég hérna, maður sér ennþá skjalaskápa á 

ganginum á deild [X]. Það er ekki búið að tæma það allt núna en nánast . . . allt orðið tómt 

eiginlega. Þeir voru alltaf lengi meðfram veggnum . . . maður hugsaði alltaf, hvað er 

þarna? Manni langaði bara að prófa að toga.“ Ari tók í sama streng og sagði: 

 

Það er nú ennþá slatti af sjúkraskrám eins og í kjallaranum á [X]-

spítalanum . . . En hvers virði er líka það sem er í lokuðum skáp hjá 

einhverjum, það veit enginn af þessu, það nýtist ekkert. Þegar 

sjúklingurinn kemur þá man enginn eftir að hann eigi einhverja 

foldera þarna. 

 

Viðmælendur bentu á að nauðsynlegt væri að flytja gögnin sem eftir væru á miðlægt 

sjúkraskrársafn, bæði til að bæta aðgengi og gæta öryggis gagnanna. Gunnar sagði: „Og 

fyrir utan herbergið er þessi sóða, ryk, ógeðs staður uppfullur af gömlum 

sjúkraskrárgögnum sem bara láku úr hillunum og hauggamall búnaður. Og umgengnin var 

líka slæm, hún var bara hættuleg.“ Ari nefndi líka hversu erfitt reyndist stundum í gamla 

kerfinu að finna sjúkraskrá sem á þurfti að halda. Ari sagði: „Enda var þetta ekkert einfalt, 



60 

 

ef sjúkraskrá sjúklings fór á flakk eitthvert, hún þurfti kannski að fara á milli [X]-spítala og 

[Y]-spítala og svo þurfti að fá hana aftur tilbaka, hvar var hún?“ 

 

Viðmælendur voru sammála um að aðgengi og öryggi sjúkraskráa var ábótavant 

þegar hver deild var með sitt eigið skjalasafn. Þeir nefndu að þetta hafði áhrif á gæði 

sjúkrahúsþjónustunnar við meðferð og umönnun sjúklinga. Fannar sagði: 

 

Þegar ég var að læra hérna fyrir mörgum árum síðan . . . Þá var 

maður að fara á nóttunni að leita að pappírssjúkraskrá og 

stundum fannst það ekki, kannski lá það á skrifborði hjá 

einhverjum. Stundum hafði maður ekki tíma til þess þannig að 

maður var náttúrulega að taka upp ákvarðanir . . . Sérstaklega í 

bráðatilfellum . . . Ef eitthvað var planað mörgum dögum fram í 

tímann, þá var náttúrulega bara pappírssjúkraskráin tekin til. 

 

Að sögn viðmælenda verða ennþá til sjúkraskrár á pappírsformi innan spítalans. Þar 

á meðal ýmiskonar eyðublöð, hjúkrunarpappírar og mæðraskrár. Öll ný gögn á 

pappírsformi, sem verða til á klínískum deildum, eru send til frágangs, skráningar og 

varðveislu á sjúkraskrársafnið. Eða eins og Davíð nefndi þegar rætt var um 

sjúkraskrársafnið: „Já er ekki af nógu að taka þar, eru þetta ekki mörg tonn?“ 

 

Viðmælendur bentu á að stofnunin væri ekki orðin pappírslaus þrátt fyrir sett 

markmið um að það myndi verða árið 2016. Allir voru sammála um að dregið hefði mikið 

úr framleiðslunni. Birna sagði: „Pappírinn hefur minnkað ansi mikið nú orðið . . . en það 

er ekki alveg hætt að búa til pappír.“ Ingibjörg tók í sama streng og sagði: 

 

Ja, það er ekki svo mikið af sko pappír . . . Það hefur minnkað 

pappírinn. Við erum ekki orðin pappírslaus spítali alveg þótt 

markmiðið hafi verið að við yrðum það 2016. Og það er enginn að 
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tala um það ennþá í dag því það er ótrúlega margt sem á eftir að 

taka á inni á spítalanum. 

 

Fannar sagði að stefnt væri að því að gera spítalann pappírslausan. Hann sagði: „Já, já við 

erum hægt og bítandi að vinna að því. Sumir segja að það eigi ekki að vera markmið í sjálfu 

sér sko en þetta er náttúrulega notað erlendis paperless hospital . . . Það er að mörgu leyti 

fáránlegt orð en samt er það notað til þess að styðja ákveðna hluti. En það er meiningin á 

bakvið þetta sem gildir.“ 

 

Sumir viðmælendur nefndu að þróunin væri of hæg í átt frá pappírsumhverfinu. Þar 

hefðu einnig utanaðkomandi þættir áhrif sem spiluðu inn í, eins og til dæmis stjórnvöld, 

og að Landspítali gæti ekki stjórnað því. Einar sagði: 

 

Eina skiptið sem á að skrifa eitthvað á pappír hérna frammi væri 

þegar tölvukerfið krassar eða rafmagnið fer. Ef upp kemur neyð 

þá er til vagn sem er með tíu einföld eyðublöð . . . Annað á ekki að 

vera á pappír . . . Við þurfum að stoppa þetta pappírsbull hérna . . 

. Mér finnst þetta bara sniðugt, pappír? Pappír er bara fyrir. Það 

er bara vesen. Það er ennþá hér frammi á deild pappírsvesen og 

ég er búinn að segja við þau í mörg mörg ár og annar félagi minn 

er náttúrulega eldheitur í sama anda og ég og vill losna við þessa 

pappíra burtu. 

 

Að mati Birnu er þetta komið ágætlega af stað. Birna sagði: „Þetta er komið hálfa leið í að 

verða rafrænt. Já eða aðeins rúmlega það . . . en betur má ef duga skal . . . það er töluvert 

að koma ennþá . . . Mæðraskráin, hún er líka ennþá skrifuð. Hún átti að vera orðin rafræn 

fyrir þremur eða fjórum árum síðan. Þetta er svona að gerast . . . En svolítið hægt 

eiginlega.“ Fannar kom einnig inn á þetta með mæðraskrána og sagði: „Og nú er verið að 

innleiða sem sagt rafræna mæðra- og fæðingarskrá og það er á vegum Landlæknis 
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eðlilega. Þetta snýst ekki bara um Landspítala.“ Einar benti á að hann teldi hluta af 

ástæðunni fyrir því hversu hægt gengi að losna við pappírinn væri vöntun á drífandi 

stjórnendum sem tækju málin í sínar hendur. Einar sagði: „Það er verið að ráða nýjan 

lækni í þetta fljótlega . . . Sem ég vona að taki á þessum sjúkraskrármálum.“ 

 

Viðmælendur komu inn á það að öryggi og aðgangur sjúkraskáa á pappírsformi væri 

ekki eins góður og í rafrænum sjúkraskrám. Birna sagði: 

 

Nei einmitt þú getur ekki rakið neitt hver er að fara í þetta . . . 

Maður veit ekki alveg . . . En auðvitað lá þetta á glámbekk þannig 

séð, þú veist eins og til dæmis ef læknir var að gera 

vísindarannsókn þá var hann kannski með fullt af sjúrnulum upp í 

hillu, í herbergi sem var ekkert læst endilega. En hvort það var 

eitthvað meira farið í þá, ég veit það ekki. Maður getur ekki metið 

það. 

 

Varðandi öryggismálin þá nefndi Fannar að það væri ekki gott að hafa kerfið tvöfalt 

með því að vera með sjúkraskrár á pappírsformi samhliða rafrænni sjúkraskrá. Það gæti 

beinlínis skapað hættu varðandi meðferð sjúklinga. Fannar sagði: 

 

Ef þú ert með rafræn kerfi eins og við erum með í dag plús pappír 

þá ertu í raun með tvö kerfi. Þannig að í raun og veru snýst þetta 

um að hafa eitt samfellt viðmót, til dæmis ef allt er á pappír og allt 

er á rafrænu . . . Það er hættulegt og ekki gott að hafa það á báðum 

platformunum. Auðvitað í dag, er þetta ekkert spurning það er 

enginn að fara í pappír. Þróunin hefur verið rafræn . . . Bara í eina 

átt, áin bara rennur niður. Sem í raun þýðir . . . Bara ein rafræn 

sjúkraskrá sem er samþætt og annað er vistað pappírslaust í pdf. 
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Samkvæmt viðmælendum var ljóst að sjúkraskrám á pappírsformi færi fækkandi á 

Landspítala og unnið er markvisst að því að allar nýjar sjúkraskrár séu á rafrænu formi 

enda er það framtíðin. Viðmælendur nefndu að verið væri að fjárfesta í nýjum kerfum til 

þess að leysa pappírinn af hólmi. Fannar nefndi meðal annars að nýlega hafi verið fjárfest 

í tölvukerfi. Hann sagði: „Við vorum að kaupa stórt kerfi fyrir gjörgæsluna en þar var mikill 

pappír. Eftir að innleiðingu á því er lokið þá er helsta mikilvæga starfssemin orðin rafræn.“ 

 

Viðmælendur nefndu gjarnan skönnun í tengslum við sjúkraskrár á pappírsformi og 

einhverjir voru ekki alveg vissir hvernig staðið væri að frágangi. Gunnar sagði: „En hversu 

mikið verður til af pappír? í dag? Og hvað er gert við þetta, skannað inn …?“. Birna sagði: 

 

Það eru nú bara viss eyðublöð sem eru ekki orðin rafræn . . . 

Hjúkrunarpappírarnir, undirritað samþykki frá sjúklingi . . . Leyfi 

fyrir aðgerð. En fljótlega verður það rafrænt líka. Og það er sent á 

sjúkraskrársafnið sem er reyndar ekki staðsett hérna, heldur 

annars staðar . . . Og þá er það náttúrulega sent þangað, ekki 

skannað. 

 

Samkvæmt viðmælendum hafa sjúkrahús erlendis tekið eldri sjúkraskrárgögn og skannað 

þau inn til þess að koma þeim yfir á rafrænt form. Sú hugmynd hefur verið rædd innan 

Landspítala en talið er að fyrst og fremst þurfi að huga að nota- og sönnunargildi 

gagnanna áður en ákvörðun yrði tekin. Það þyrfti að skoða meðal annars með tilliti til 

öryggis og meðferða sjúklinga, kostnaðar og umfangs. Einar hafði um það að segja: 

 

Ef það ætti að fara út í það að taka upp einhver eldri gögn á pappír, 

hvernig gæti maður valið það? Ég er ekki með svarið við þeirri 

spurningu . . . Hvaða gögn það eru sem er helst spurt um? Ég geri 

mér ekki grein fyrir hvort hægt er að sjá einhver trend í því? Hvort 

hægt er að sjá eitthvað fyrir? . . . Það er óneitanlega stundum 
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þannig að þegar maður þarf að nota gögnin, þá er maður 

óskaplega feginn ef einhver er til í að skanna þau fyrir mann . . . 

En ég býst við að það yrði að æra óstöðugan að fara að gera mikið 

af þessu þar sem það eru þau lifandi kynstur sem liggja fyrir á 

pappír . . . Og hvort fara ætti út í umfangsmikla og kostnaðarsama 

aðgerð til þess að skanna inn eldri gögn til þess að koma yfir á 

rafrænt form? 

 

Gunnar kom einnig inn á málefni skönnunar á eldri sjúkraskrárgögnum og sagði: „Svo 

er bara spurning um þörfina, eins og hjá okkur. Eftir einhvern tíma, verður þörf á því að 

hafa þessi gögn í varðveislu spítalans? Verður þetta ekki bara á Þjóðskjalasafni og sótt 

þangað þegar það þarf að nota það?“. Ingibjörg var ekki alveg sammála þessu og hafði 

áhyggjur af aðgengi sjúkraskrárgagnanna þegar þeim yrði skilað. Hún sagði: „Ja, það er 

þannig að allt sem er orðið 30 ára og komið inn á Þjóðskjalasafn, það er náttúrulega meira 

mál að sækja það heldur en upp á skjalasafn spítalans.“ Ingibjörg sagði einnig: „En ég held 

. . . Er það ekki bannað samkvæmt lögum að henda gömlum sjúkraskrám? Þó þær verði 

rafrænar? Ég held það.“ Einar hafði orð á þessu í viðtalinu þegar umræðan um skönnun á 

gögnum fór fram. Hann sagði: 

 

Það hlýtur að verða einhverskonar cut off í framtíðinni því ef að 

safnið sem er starfrækt núna . . . Ef það væri allt afritað rafrænt, 

hvort mætti farga gögnunum. Það er þá væntanlega ekkert 

smáræðis sem er að sparast í húsnæðisplássi . . . Já því ætti maður 

að þurfa að geyma pappír þegar búið er að afrita hann rafrænt? 

Það finnst mér svolítið umhugsunarefni . . . Ég kann nú ekki þessi 

lög . . . Ef það væri fullkomin veröld og maður gæti bara gert það 

sem maður vildi sjálfur þá myndi ég náttúrulega vilja að þetta yrði 

bara skannað allt saman og geymt rafrænt og að þessu yrði svo 

bara öllu saman fargað. Ég lít á þetta sem bara óþarfa byrði fyrir 

Þjóðskjalasafnið að vera að liggja með þessi gögn. 
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Ari nefndi í samhengi við umræðuna varðandi skönnun á eldri sjúkraskrárgögnum að 

líklega yrði það ekki gert vegna mikils kostnaðar sem í því fælist. Fannar ræddi sína skoðun 

á málinu og sagði: „Mér finnst þetta forvitnilegt og mín spurning væri, er búið að skoða 

kostnaðarhliðina á þessu? . . . Og hefur verið lagt mat á hvað það væri mikil vinna að 

skanna þetta inn?“. Gunnar sagði frá því að hann hefði látið gera greiningu á kostnaði á 

skönnun, framkvæmd af ytri aðila, hann sagði: „Það kostaði 50 milljónir á meðan það 

kostar 2,5 ef við hérna gerum þetta. Ytri aðilar klína á allt svona.“ Stjórnendur Landspítala 

virðast stefna frekar á það að minnka frekar, og taka fyrir frekari framleiðslu á pappír. Ari 

hafði þetta um málið að segja: 

 

Þetta er nú búið að koma til tals oft en þetta hefur bara alltaf 

fengið lægri forgang vegna þess að . . . Menn hafa bara sagt að við 

viljum setja fókusinn á að minnka pappírinn sem er í notkun, 

frekar en að fara að skanna inn gamlan pappír. Bara skrúfa fyrir 

kranann meira. Að við framleiðum minna af pappír. Það hefur 

bara verið fókusinn og við eigum bara ennþá langt í land . . . En 

þetta er alveg gerlegt, bara ef menn vilja setja peninginn í þetta. 

 

Fleiri viðmælendur ræddu um mikinn kostnað við skönnunina og að upplýsingar í eldri 

gögnum væru ekki lífsnauðsynlegar við meðferð sjúklinga. Fannar sagði: 

 

Og svo er þetta spurning um klíníkal relevance, sem sagt skiptir 

þetta máli fyrir öryggi, þjónustu og eitthvað svoleiðis. Og ég býst 

við sko 30 ára gögn skipta sennilega mjög litlu máli . . . Til að hafa 

áhrif á ákvörðun sem eru teknar í dag með meðferð eða greiningu 

sjúkdóma. Þannig að klíníkst kannski, já fimm ára gögn . . . Þannig 

að á endanum er þetta aðallega bara kostnaðarvísir, hvað kostar 

að gera þetta og hver er ávinningurinn? Þannig að ávinningurinn 
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felst í því hvað kostar að gera það ekki? . . . Við vitum að það kostar 

að gera þetta. 

 

Viðmælendur nefndu að yfirstjórn og upplýsingatæknideild hefðu ekki tekið 

ákvörðun um að skanna inn eldri sjúkraskrár á rafrænt form. Því hefði tæknileg hlið 

verksins ekki verið skoðuð. Harpa nefndi að nauðsynlegt væri að gera þetta þannig að 

hægt væri að vinna ýmsa tölulega úrvinnslu úr skönnuðu gögnunum. Hún ræddi um 

eftirfarandi: 

 

Ég hef ekki mikið kynnt mér tækniaðferðir sem nýtast við skönnun 

á gögnum . . . Ég hef nú bara ekkert spáð í það . . . En kannski þegar 

tæknin verður meiri. Í dag er ekki auðvelt að gera neina úrvinnslu 

úr þessum viðhengjum, það yrði þá kannski að vera eitthvað 

öðruvísi en viðhengi? . . . En svo hefur maður farið á ráðstefnu þar 

sem verið er að tala um svona. Þar sem verið er að lesa heilan 

texta og gera heljarinnar úrvinnslu úr þessu. Sjálfsagt er þetta allt 

hægt, maður bara kann það ekki. 

 

Ingibjörg nefndi hvernig hafi verið staðið að skönnun eldri gagna í tengslum við að 

útvega vinnuafl. Hún sagði: „Ég veit að þetta var gert þannig úti í Noregi, að þá voru bara 

ráðnir inn skólakrakkar og það var bara tekin massíf törn.“ Einnig sagði hún: „Ég held að 

við séum mjög aftarlega án þess að þekkja það frá mörgum löndum. Ég fór í heimsókn til 

Danmerkur, þar er bara enginn pappír.“ 

 

Viðmælendur nefndu það að stjórnendur Landspítala hafa ekki mótað neina ákveðna 

stefnu varðandi sjúkraskrár á pappírsformi. Ingibjörg sagði: „Stefnan snýr eingöngu að 

rafrænu sjúkraskránum. Já, það er ekkert verið að tala um pappír.“ Fannar kom einnig inn 

á þetta atriði og sagði: „Ekki sem mér er kunnugt um. Það er kannski einhver annar sem 
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veit um það?“ Og Birna sagði: „Það er ekki nóg að segja að sjúkraskrá sé rafræn, það þarf 

jú að gera eitthvað við pappírinn.“ 

 

 Í umræðum við rýnihóp kom fram að mikill pappír bærist ennþá til deildarinnar í 

hverri viku en þau sæju engu að síður mun á því hversu mikið magnið hefði minnkað 

síðustu ár. Sjúkraskrárgögnin sem væri skilað til þeirra væru bæði nýjar sjúkrahúslegur og 

önnur gögn tengd því. Þau gögn væru flokkuð, skráð og sett inn í möppur viðkomandi 

einstaklinga. Nefnt var að greinilega væri í gangi mikil tiltekt innan spítalans, þannig að 

talsvert væri um sendingar af mjög gömlum sjúkraskrárgögnum. Frágangur á elstu 

gögnunum væri þannig að stundum væri þeim raðað inn í möppur en stundum skráð í 

sérstaka aðfangaskrá og pakkað í sýrufríar umbúðir. Í rýnihóp barst talið einnig að skilum 

til Þjóðskjalasafnsins, en deildin þeirra hefur unnið við stórar skilasendingar á eldri en 30 

ára gögnum. Rýnihópur talaði um að vitað væri um mikið meira magn til viðbótar. 

Rýnihópurinn var sammála um að skil til Þjóðskjalasafnsins væri besti kosturinn, í stað 

þess að geyma gögnin jafnvel í óhæfum geymslum sem sköpuðu hættu við varðveislu 

þeirra. 

 Rýnihópurinn talaði um að ennþá væri virk notkun innan spítalans á sjúkraskrám 

á pappírsformi sem fælist í því að taka þyrfti til og senda gögn til deildanna. Einnig væri 

talsvert um það að afgreiða þyrfti afrit til annarra heilbrigðisstofnana. Rýnihópurinn ræddi 

um það að vinnulag hefði breyst með tilkomu samtenginga annarra heilbrigðisstofnana 

við Landspítala. Þegar aðrar stofnanir þyrftu á eldri gögnum að halda væru þau einfaldlega 

skönnuð inn og tengd í rafræna sjúkraskrá. Það væri til mikilla bóta fyrir bæði sjúklinga og 

starfsmenn þar sem gögnin yrðu þannig strax tiltækileg og væri því ekki þörf á því að 

senda þau með bréfapósti.  
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8 Rafræn sjúkraskrá „allt að 70-100 klínísk kerfi“ 

 

Viðmælendur ræddu nauðsyn þess að halda vel utan um málefni rafrænnar sjúkraskrár. 

Fannar sagði: „Allt að 70 til 100 klínísk kerfi“ væru í rekstri innan Landspítala og verkið því 

umfangsmikið. Viðmælendur voru sammála um að Landspítala hefði tekist að móta skýra 

stefnu varðandi rafræna sjúkraskrá. Í henni væru bæði langtíma- og skammtímamarkmið 

og verkefni sem áætlað væri að vinna til að uppfylla markmið spítalans. Yfirstjórn spítalans 

ynni að stefnumálum þar sem fjallað væri um málefni spítalans í heild, inn á við og út á 

við, og síðan væru stærri mál sem næðu þvert yfir sviðin. Fleiri starfsmenn kæmu að 

stefnumótun spítalans eftir því um hvaða stefnumál væri verið að skoða hverju sinni. 

Fannar sagði eftirfarandi um stefnumótun og viðhald stefnu um rafræna sjúkraskrá: 

 

Að stefnumótunarvinnunni kom fólk í upplýsingatækninni, 

klíníkerar, framkvæmdastjórn . . . Ráðnir voru líka læknar og 

hjúkrunarfræðingar . . . Þetta heiti klínísk ráðgjöf . . . Sem taka 

meðal annars þátt í hugmyndavinnunni innan [X]-deildar og hjá 

æðstu yfirmönnum . . . Tillögur koma síðan frá fulltrúum sviðanna. 

Eins og til dæmis forgangslisti Heilsugáttar og verkefnin þar, þá er 

alltaf boðað til stórs fundar . . . Þá kemur input og svo er einhver 

sameiginlega niðurstaða. 

 

Fannar tók einnig fram að klíníska ráðgjöfin væri enn starfandi við mótun og þróun 

rafrænnar sjúkraskrár. Ari talaði um að stefnan um rafræna sjúkraskrá næði til ársins 2020 

og lýsti vel að hverju væri verið að stefna. Ari sagði: „Svo eigum við líka stefnu í ýmsum 

fleiri atriðum sem snýr að upplýsingatækni . . . Eins og gæðaferlar og öryggismál í 

tölvumálum.“ 

 

Davíð sagðist hafa skrifað margar reglur og gæðaskjöl. Hann talaði um það að verkefnin 

kæmu með ábendingum frá starfsfólki en sagði einnig: „Í auknum mæli er verið að leggja 
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fram markmið í kjölfarið á áhættugreiningum og svona innri úttektum. Og svo ytri 

ábendingum líka.“ 

 

Viðmælendur voru sammála um að skýrt þyrfti að vera hvaða reglur, stefnur og 

markmið væru í gangi og hver bæri ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni. Þeir nefndu að 

innan Landspítala hefði stundum skort á upplýsingastreymi til starfsmanna. Ari sagði: 

„Stundum er sagt að það sé svolítið gat þarna á milli toppanna og þeirra sem eru á 

gólfinu.“ Einar tók sterkar til orða og nefndi líka að þetta ætti almennt við um 

heilbrigðiskerfið í landinu. Einar sagði: 

 

Þetta er allt í bits and pieces út um allt. Sundrung og tætingur er 

stærsti veikleiki í íslensku heilbrigðiskerfi til langs tíma, öllu drepið 

á dreif í 330 þúsund manna þjóðfélagi. 

 

Davíð ræddi um að skýra þyrfti reglur og til þess þyrfti að byrja á að setja fram markvissa 

stefnu. Gunnar tók undir þetta og sagði: „Þetta er bara viðhorf. Og tökum sem dæmi, 

ábyrgðaraðili með rafrænni sjúkraskrá, ætti hann ekki að setja einhver viðmið um notkun? 

Hverjir og hvað á að fara í rafræna sjúkraskrá?“ 

 

Viðmælendur töluðu um að finna þyrfti góða og markvissa leið til þess að miðla 

upplýsingum til starfsfólks um markmið og áherslur í stefnumálum. Gunnar hafði þetta að 

segja um málið: 

 

Yfirmaður minn talaði um að finna og skrá the LSH way to do 

things, Landspítalaleiðina og ég er búinn að bíða spenntur eftir því 

að sjá hana svolítið lengi. En ég hef ekki heyrt af þessu í svolítið 

langan tíma en ég veit að það var verkefnastjóri ráðinn á sínum 

tíma til að reyna að grafa upp akkúrat svona. En ég held bara að 
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sú vinna sé í gangi en það væri rosalega gaman að sjá hvað kemur 

út úr því. 

 

Gunnar ræddi jafnframt um það að ekki væri gott að ná til starfsfólks með því að setja 

fram langar stefnur um ýmis málefni, eða eins og Gunnar sagði: „Fólki er sagt, hér er 

stefna um samræmda starfssemi spítalans, 43 blaðsíður, sem enginn les . . . Ef þú nærð 

kannski strax til nýrra starfsmanna þá breiðist þetta út eins og skot. Bara einn og einn 

hlutur í einu.“ 

 

Davíð talaði um að það vantaði upp á stefnur í ákveðnum málum. Nefndi hann þar á 

meðal reglur varðandi myndavélar og snjalltæki og myndatökur sem tengjast heilsufari 

sjúklinga. Tækin þyrftu að tengjast neti Landspítala til þess að nálgast gögn og setja inn 

ný heilsufarsgögn. Davíð sagði: 

 

Spítalinn þarf bara að hysja upp um sig buxurnar eða ekkert hysja, 

þarf bara að setja þessa stefnu. Þá er hægt að fara að vinna, þá er 

hægt að segja að allar myndir sem eru teknar skulu vera á búnaði 

sem er þá svona eða svona . . . Þá vitum við hvað við ætlum að 

gera, svolítið erfitt fyrir okkur að ætla að fara svona fram og 

tilbaka. Úr einu road-mappinu í annað. 

 

Gunnar var ekki á sama máli varðandi þetta tiltekna mál og sagði að það þyrfti einungis 

að auglýsa og kynna starfsmönnum reglurnar betur. Hann sagði: 

 

Það eru til reglur hjá okkur á spítalanum um upptökur, hljóð og 

mynd, sem segir að það er algjörlega bannað nema með samþykki. 

Og þá er verið að tala um upptökur varðandi meðferð sjúklinga. 
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Viðmælendur töluðu um að sem hluti af eftirliti með rafrænni sjúkraskrá væri verið 

að framkvæma ýmsar mælingar. Spítalinn hefði innleitt mæla sem væru mjög sýnilegir. 

Þar væri meðal annars hægt að fylgjast með hversu margir notendur væru skráðir inn í 

ákveðin kerfi, hvort kerfin væru hæg, hvort einhver frávik væru í kerfunum eða hvort 

eitthvað starfaði ekki eins og það ætti að gera. Gunnar sagði: 

 

Og það er líka akkúrat upp á allt þetta, þjónustan og gæðin, þetta 

er eitthvað sem við viljum alltaf vera að mæla. Alltaf mæla 

virknina. Erum við að veita fólki aðgang sem á ekki að fá aðgang? 

Eru einhver svona frávik að gerast? 

 

Davíð nefndi mælana og sagði: „Það eru mælar hérna. Það er mælir sem sýnir bara 

nákvæmlega hve margir hafa tengst Heilsugáttinni frá Keflavík og hve margir hafa loggað 

sig inn.“ 

 

Viðmælendur töluðu um þann mikla kostnað sem fylgdi rekstri 

uppýsingatæknibúnaðar og tölvukerfa. Þar sem Landspítali væri ríkisstofnun væri honum 

úthlutað fé úr fjárlögum og þyrftu stjórnendur spítalans að nýta það til reksturs og 

framkvæmda. Nokkrir viðmælendur komu inn á það að oftar en ekki vantaði nægjanlegt 

fjármagn til að bæta upplýsingatækni spítalans. Davíð sagði: „Það vantar fjármagn til að 

verða betri og skilvirkari.“ Hann nefndi líka að starfsfólk sem ynni að málefnum rafrænnar 

sjúkraskrár fengi oft snjallar hugmyndir en þá þyrfti að setjast niður og meta hver þörfin 

og eftirspurnin væri og hvort nægjanlegt fjármagn væri til í verkefnin. Ari var sammála 

þessu og sagði: „Eftirspurnin eftir nýjungum er miklu miklu meiri en peningarnir sem eru 

til staðar til að gera hluti.“ 

 

Viðmælendur sögðu frá því að erfitt gæti reynst að fara út í stórar fjárfestingar og 

kaup á stórum nýjum kerfum þar sem fjármagn væri ekki til staðar. Ari sagði: „Menn vilja 

enda í einhverju stóru kerfi, það er það sem er að gerast mikið úti í heimi og ég held að 
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við endum þar líka. En það er verkefni upp á 10 milljarða eða eitthvað svoleiðis og ekkert 

sem bendir til að það sé að fara í gang.“ 

 

Þrír viðmælenda sögðu stjórnendur hafa miðað að því að styrkja eigin kerfi betur og 

endurskoðaðir hefðu verið samningar sem meðal annars voru gerðir við heilsugæsluna. 

Aðallega var það í tengslum við samtengingar við Landspítala og kostnað við þróun á Sögu. 

Þeir ræddu um að samtengingar og sameiginleg rafræn sjúkraskrá fyrir allt landið ætti 

ekki að þurfa að kosta neitt fyrir aðila innan heilbrigðisþjónustunnar. Þetta væri spurning 

um aukin gæði og öryggi fyrir sjúklinga. Það ætti að vera hagsmunamál fyrir stjórnvöld í 

landinu að koma þessum málum í góðan farveg. Ari sagði: 

 

Það hefur nú verið greitt fyrir samtengingar vegna þess að það er 

tilkostnaður, það eru leyfi og fleira sem þarf. Það hefur nú verið 

að skapa pirring, við erum að vona að þetta verði bara ákveðið á 

efstu stöðum, að veita bara frían aðgang vegna þess að þetta er 

mikið öryggismál fyrir sjúklinga að allir hafi aðgang. Frekar en að 

vera að rífast um krónur og aura í því sambandi, bara fjármagna 

það. Já, ég held að á 3 ára fresti þurfi spítalinn að fara með þetta í 

lögfræðing. Ekkert borgað og vesen. 

 

Gunnar talaði um að átak hefði verið gert í því að endurskoða samninga við fyrirtækið 

sem hannar og þróar sjúkraskrárkerfið Sögu og með því hefði sparast umtalsverður 

kostnaður. Gunnar sagði: 

 

Þegar ég byrjaði að vinna hérna fyrir mörgum árum þá var ég 

mikið í fjármálum deildarinnar og við vorum að borga tvöfalt, 

þrefalt meira á ári fyrir Sögu þá heldur en við gerum í dag. Ef við 

vorum að borga 100 milljónir þá, þá erum við að borga 25 milljónir 

í dag. Það sem breyttist var að í grunninn vorum við að borga fast 
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gjald og svo þróunarkostnað en svo fengum við aldrei neitt fyrir 

þróunarkostnaðinn. 

 

Einar kom inn á þetta og nefndi Heilsugáttina sem ódýrari lausn fyrir Landspítala, hann 

sagði: „Þeir sem eru að vinna að Heilsugáttinni halda því fram að það sem þeir eru að gera 

kosti brot af því sem kostar að kaupa dýrt sjúkrahúskerfi eða sjúkraskrárkerfi erlendis frá.“ 

 

Viðmælendur töluðu um að sum flókin og dýr lækningatæki á Landspítala væru mjög 

viðkvæm fyrir öllum uppfærslum, viðbótum og jafnvel vírusvörnum. Það gæti leitt af sér 

aukakostnað við kaup á búnaði til þess að verja tækin. Gunnar sagði: „Ætli við höfum ekki 

eytt svona 25 til 30 milljónum í sérstök netbox til að nota sem millistykki, þegar við megum 

ekki uppfæra tölvuna og tækin.“ 

 

Einn viðmælandi talaði um fjárhagslegan ávinninning með innleiðingu á DRG-kóðum, 

Diagnostis relatet group, á spítalanum. Þetta væru kóðar þar sem sjúkdómsgreiningar og 

meðferð yrðu að passa saman og myndu hafa ákveðið fjárhagslegt vægi fyrir spítalann. 

Ingibjörg sagði: 

 

DRG kóðarnir eru framtíðarfjármögnun spítalans. Og það er 

náttúrulega þetta sem spítalinn er búinn að vera að tala um í mörg 

ár að fá . . . Þá fá þeir loksins borgað nákvæmlega eftir sjúklingum, 

hversu þungir og dýrir þeir eru í meðferð, en ekki bara skammtað 

af fjárlögum eins og núna. 

 

Varðandi samanburð við önnur lönd töldu flestir viðmælendur Landspítala standa sig 

vel í málefnum um rafræna sjúkraskrá. Flestir litu til Norðurlandanna í samanburði sínum 

nema Fannar en hann sagði frá úttekt sem framkvæmd var af alþjóðlegum samtökum um 

heilbrigðisupplýsingatækni. Fannar sagði: 
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Árið 2015 fengum við HIMSS úttekt, HIMSS er sem sagt alþjóða 

samtök um paperless upplýsingatækni . . . Við fengum aðila frá 

Bandaríkjunum og frá Evrópu. Við sendum upplýsingar um hvað 

kerfin gera og svo komu þeir og tóku þetta út . . . HIMSS 7 er mesta 

þroskastig og við fengum HIMSS 3.6 . . . Danir voru framar okkur 

en ekkert of langt frá og Þjóðverjar voru fyrir neðan. Við vorum 

ekkert out of fyrir Evrópu alls ekki . . . Sum ríki hafa fengið mikið af 

HIMSS og önnur hafa ekki sóst mikið í það. En þetta eru svona 

þessir alþjóðlegu viðurkenningarstaðlar með sínum kostum og 

göllum. 

 

Einar lýsti því þegar rafræna sjúkraskrárkerfið Saga byrjaði á Landspítala hafi það í 

raun verið nokkuð á undan sinni samtíð. Einar sagði: 

 

Það eru 20 ár frá því að við tókum Sögukerfið í notkun, þá var 

þetta sko næstum því framúrstefnukennt, erlendir gestir sem 

komu og sáu þetta hjá okkur ráku upp stór augu og spurðu bara 

hvar þeir gætu fengið þetta kerfi. 

 

Harpa tók í sama streng og ræddi um heilbrigðisstarfsfólk sem hefði unnið hér á landi og 

síðan farið erlendis til vinnu. Harpa sagði: „Mér skilst að þeir sem fara út sakni allir okkar 

umhverfis. Það var einhver læknir sem var hér og fór út, hann saknaði bara Heilsugáttar 

og Sögu.“ Ari talaði um að Landspítali stæði sig ágætlega og að þeir fylgdust með og litu 

til annarra heilbrigðisstofnana erlendis með þróun og stefnu í rafrænni sjúkraskrá. Þrír 

viðmælendur töldu spítalann vera aftarlega í þessum málaflokki og annar nefndi þá 

sérstaklega skráningarhlutann í rafrænni sjúkraskrá og enn fremur að hafa sjúkraskrár á 

pappír. Ingibjörg sagði: 
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Ég held að við séum mjög aftarlega án þess að þekkja það frá 

mörgum löndum . . . Ég fór í heimsókn til Danmerkur, þar er bara 

enginn pappír . . . Þar er allt rafrænt . . . Og þar eru bara tölvur og 

vinnustöðvar við . . . Ritari situr síðan með lækninum inni á 

herberginu og hún skrifar allt niður jafnóðum. 

 

Gunnar sagði að Íslendingar stæðu nokkuð framarlega en sagði einnig: „Ég held að 

læknarnir og kerfið hérna heima sé rosalega hrætt við að fá gagnrýni og opna svona 

gögnin út á við. Þar finnst mér við vera algjörir eftirbátar.“ Birnu fannst Sögukerfið ekki 

aðgengilegt fyrir notendur og sagði: „Sögukerfið er mjög klunnalegt og óaðgengilegt, lítið 

letur og erfitt að sjá í þessum lotum hvað er hvað, þetta er seinlegt og maður þarf að lesa 

sig í gegnum hlutina, erfitt að sía hlutina betur.“ 

 

Flestir viðmælendur voru sammála því að skortur væri á góðri kennslu á rafræna 

sjúkraskrá og almennt á tölvukerfi og tölvuumhverfið innan Landspítala. Ari sagði: 

„Kennslumál eru hér ekki í sterku ástandi.“ Gunnar sagði: „Já, það sárvantar kennslu og 

leiðbeiningar.“ 

 

Gunnar talaði um að það væri ekki nóg að kenna á kerfin sjálf heldur þyrfti að kenna 

umgengni og reglur í sambandi við kerfin og þá sérstaklega varðandi rafræna sjúkraskrá. 

Gunnar sagði: 

 

Það eru kennd tölvunámskeið en þar er bara sýnt hvernig þú átt 

að nota kerfin . . . Ég veit að hann [X] var að kenna kúrsa um 

skráningu og meðferð sjúkraskrárgagna, ég veit ekkert hvort 

einhver hafi gert það eftir að hann hætti. 

 

Ari sagði: „Við á þessari deild getum ekki borið ábyrgð á því þegar nýr læknir sem kemur 

til starfa sé búinn að fara á námskeið og kunni eitthvað.“ 
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Ingibjörg ræddi um að starfsfólkið á sinni deild ynni mikið við skráningar í rafræna 

sjúkraskrá. Hún benti á vannýttan möguleika varðandi þetta starfsfólk. Ingibjörg sagði: 

„Það er nú eitt af tækifærunum sem ég sá hér, það er kennsla og að starfsfólkið verði 

notað í það að prófa áður en að það væri uppfært.“ 

 

Ari talaði um að tölvuumhverfi og tölvuforrit taki oft hröðum og miklum breytingum 

og því væri nauðsynlegt að uppfræða starfsfólkið reglulega. Ari sagði: 

 

Kennslan kæmi alveg inn í þetta . . . Hluti af þessu er bara af því að 

menn kunna ekki betur. Þetta er nú dropinn sem holar steininn í 

þessu líka. Það eru alltaf smám saman að koma nýjir fídusar í 

kerfin sem bjóða upp á eitt og annað. 

 

Viðmælendur voru flestir sammála um að innan Landspítala virtist ekki vera samkomulag 

um á hvaða deild kennslumálin ættu að liggja og hver ætti að bera ábyrgð á þeim. Ari 

sagði: 

 

Það er nú búin að vera mikil umræða um þetta. Tölvudeildin 

skaffar tólin og getur aðstoðað . . . Það verður að vera annaðhvort 

sambland af mannauðsdeild eða gæðadeild eða hverju sem er . . . 

Það gerir enginn neitt í þessu . . . Menn bara funda og benda hver 

á annan og ekkert gerist. 

 

Gunnar tók í sama streng og sagði: „Tölvudeildin á faktískt séð ekki að hafa þetta hlutverk. 

Það er mannauðssvið sem á að sjá um fræðslu.“ Ari benti enn fremur á að skylda þyrfti 

starfsfólkið til þess að mæta á ákveðin grunnnámskeið til þess að öðlast nauðsynlega 

kunnáttu áður en það hæfi störf. Ari sagði: 
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Íslenskt agaleysi kemur líka þarna inn í . . . Svo mæta menn ekki á 

námskeið, bara mæta til starfa og byrja að gera eitthvað og enginn 

hefur kennt þeim neitt. Þannig að það er nú óplægður akur 

næstum því. Víða er það þannig að þú færð bara ekkert að byrja 

að nota tölvukerfin fyrr en þú ert búinn að sýna fram á ákveðna 

hæfni . . . Og ef þú ert ekki búinn að læra þetta þá ertu varla 

tilbúinn til að starfa. Þetta bara svona einhvern veginn reddast af 

því bara að hann kallar í næsta en þetta er ákveðin öryggisógn . . . 

það eru meiri líkur á því að þú gerir einhverjar vitleysur. 

 

Gunnar gerði einnig að umtalsefni sínu hvernig viðhorf sumra starfsmanna þyrfti að 

lagast gagnvart kennslu, fræðslu og reglum. Gunnar sagði: 

 

Það er rosalega erfitt fyrir einhvern að fara að labba inn á 

spítalann og fara að segja öðrum fyrir verkum. Þú þarft virkilega 

að selja fólki hugmyndina um að þetta sé betra eða að svona eigi 

að gera hlutina. Það er bara rosalega erfitt og þeim er oft alveg 

sama hvaða reglur eru . . . Ef það hentar þeim ekki. 

 

Fleiri viðmælendur voru sammála um að það skorti skýrari reglur og skipulag á 

verklagi sem krafa væri gerð um að allir framfylgdu. Þar gæti góð og markviss kennsla geta 

haft jákvæð áhrif. Fannar sagði: 

 

Við höfum ekki haft nógu skipulega og góða kennslu . . . En til að 

gera góða kennsluáætlun þá þarf að ákveða reglurnar. Þú þarft að 

vita hvað þú átt að kenna . . . Sumsstaðar eru reglurnar skýrar og 

stundum ekki. Og svo þarf að kenna fólki og svo þarf að gera þá 

kröfu um að fólk fylgi því vinnulagi, verklagi sem er ákveðið. 
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Viðmælendur ræddu um sendingar á rafrænum gögnum á milli Landspítala og 

annarra heilbrigðisstofnana. Tveir viðmælenda voru sammála um að þar væri víða pottur 

brottinn. Ari sagði: 

 

Það eru ákveðnar reglur sem segja hvað má og hvað má ekki en 

það er margbrotið . . . Bara varðandi meðferð persónuupplýsinga 

hérna á spítalanum, við erum að brjóta hægri vinstri á lögum um 

persónuvernd með því að senda persónuupplýsingar í tölvupósti. 

 

Gunnar var á sama máli og Ari og sagðist vita að verið væri að brjóta reglur um 

persónuvernd. Gunnar sagði: 

 

Talsvert er um það að verið sé að nota tölvupóst fyrir 

persónugreinanleg gögn sem má alls ekki gera . . . Allir vita að 

tölvupóstur er bannaður . . . Sumir senda með leigubíl eða 

einhverjum sendli. Það má faktískt séð ef viðkomandi er búinn að 

skrifa undir einhvern trúnaðarsamning. Þú mættir senda þetta 

sem ábyrgðarpóst en fax er ekki dulkóðað. 

 

Ari nefndi að verið væri að reyna að stöðva þetta en sagði líka í því samhengi: „Þetta er 

líka alltaf spurning um það hvar þú setur fókusinn. Viltu vera að taka þessa slagi?“ Hann 

talaði líka um að eftir því sem rafræn sjúkraskrá og samtenging við aðrar 

heilbrigðisstofnanir yrði betri, þá myndi þörfin á því að senda mikið af upplýsingum á milli 

minnka. Það helsta sem hefði neikvæð áhrif á þau samskipti væru hugsanlega vandamál 

tengd því að tileinka sér ný vinnubrögð. Ari sagði: „Erfiðir geta verið kallar sem eru aldir 

upp í pappírsumhverfinu og eru ekkert fljótir að tileinka sér svona hluti. Og svo kemur 

rígur í Landspítalann þannig að það eru þarna allskonar sjónarmið sem blandast saman.“ 

 



79 

 

Tveir viðmælenda ræddu skil á rafrænum gögnum til Þjóðskjalasafns Íslands og báðir 

nefndu að það yrði tæknilega mjög erfitt, þar sem skráarsniðið sem skila beri gögnum á, 

henti ekki fjölbreyttum gögnum spítalans. Rafræn sjúkraskrárgögn væru ekki eingöngu á 

myndrænu formi heldur til dæmis myndbönd, ljósmyndir, allskyns línurit og ýmiskonar 

mælingar. Gunnar sagði: 

 

Nú er Þjóðskjalasafnið búið að ákveða að tif skuli vera varanlega 

varðveislusniðið, jájá en það er bara myndskjal. Við getum ekki 

komið gögnunum okkar til Þjóðskjalasafns. Hvernig eigum við að 

koma öllu okkar dóti á tif form? 

 

Fannar ræddi einnig vandamál tengd sniðmáti, hann sagði: 

 

Og við erum að setja inn ljósmyndir náttúrulega sem hluti af þessu 

. . . Og vísað jafnvel í rafræna sjúkraskrá, sjá ljósmynd af sári eða 

eitthvað slíkt. Þetta gerir jú skil til Þjóðskjalasafns gríðarlega 

flókin, alveg gríðarlega af því að þú ert með mismunandi format. 

 

Fannar nefndi einnig að lagaumhverfið væri flókið, til dæmis hverju mætti eyða og 

hvenær, og einnig að gagnamagn rafrænna gagna væri stöðugt að aukast og þar af 

leiðandi yrði allt flóknara og erfiðara umfangs. Fannar sagði: 

 

Og svo er það lagaumgjörðin . . . Hvenær megum við eyða . . . Er 

það eftir 30 ár ef við eigum videó af einhverri magaspeglun? . . . 

Og við eigum svarið eða túlkunina megum við eyða videóinu? 

Lagaumhverfið er óskýrt . . . En eins og ég hef skilið þetta með 

Þjóðskjalasafn . . . Ekki bara varðandi rafræna sjúkraskrá heldur 

bara varðandi rafræna stjórnsýslu. Þjóðskjalasafnið er bara, og 
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þeir viðurkenna það bara fyrstir manna . . . Þeir eru bara alls ekki 

tilbúnir, hafa bara ekki fengið fjármagn eða resorsa til að undirbúa 

sig . . . Þannig að þetta er miklu miklu stærra mál heldur en bara 

rafræn sjúkraskrá . . . Og við erum ekki bara Íslendingar einir sem 

erum að díla við þetta . . . Þeir hafa ekkert capaseted til þess að 

taka á móti því. Í tölvubúnaði í vélbúnaði né hugbúnaði þannig að 

eins og er þá er þetta ekki hægt . . . Eins og ég skil þetta . . . 

Auðvitað gæti maður prentað út allt eða sett á míkrófilmur og sent 

úr því sem er rafrænt og eytt því . . . En þetta náttúrulega verður 

mál, hvar þetta á að vera . . . Eftir svona 20 til 30 ár . . . Þá mun 

bara aukast þetta data capturing . . . Tími og magn . . . Og við erum 

að setja meira og meira inn, við erum að setja meira videó, meira 

af hreyfimyndum inn og við erum að fara að taka data capturing í 

gjörgæslukerfinu . . . Við erum að gera semsagt MRI, 3D, CD 

construction og meira svona, alveg gríðalegt data. 

 

Þátttökuathugun var framkvæmd 26. september 2016 á einni af stoðdeildum 

Landspítala sem hefur umsjón með og sér um skráningar í rafræna sjúkraskrá. 

Rannsakandi fylgdist með starfsfólki vinna við að setja inn upplýsingar í rafræna 

sjúkraskrá. Hver og einn starfsmaður hafði sér afmarkaða aðstöðu með skrifborði, tölvu 

og fleira. Starfsmennirnir sátu við tölvur sínar með sérstök heyrnartól sem tengd eru 

innlestrarforriti spítalans. Starfið gengur út á það að hlusta á upptökur lækna sem lesa inn 

læknabréf, aðgerðalýsingar, dagála og ýmsar nótur. Starfsmennirnir skrifuðu jafnóðum 

eftir upplestrinum inn í skráningarhluta kerfisins. 

Hver starfsmaður tilheyrði ákveðinni deild sem þeir báru ábyrgð á að afrita fyrir og 

byrjaði dagurinn á að því að skoða stöðuna síðasta sólarhringinn. Starfsmenn völdu því 

næst þá upptöku sem mikilvægast væri að byrja að afrita inn í rafræna sjúkraskrá.Yfirleitt 

voru upptökurnar ekki nema tvær til fimm mínútur. Eftir að starfsmennirnir höfðu hlustað 

og sett inn allan textann á rétta staði þurfti að yfirfara textann og lagæra ef innsláttarvillur 

höfðu verið gerðar. Starfsmenn læstu því næst eyðublaðinu á sérstakan hátt og sendu 
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það inn á vinnulista þess læknis sem hafði lesið inn upptökuna til þess að hann gæti 

staðfest að upplýsingarnar væru réttar. 

Hluti af starfinu fólst í því að skrifa inn nótur frá deildum sem voru í forgangi. Þeir 

upplestrar voru merktir sérstaklega með rauðu inni í innlestrarforritinu. Starfsmennirnir 

þurftu að fylgjast sérstaklega með þessum nótum allan daginn, þar sem það þótti 

nauðsynlegt að upplýsingarnar sem þar kæmu fram væru samstundis komnar inn í 

rafræna sjúkraskrá.  
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9 Heilsugátt „ákveðið lím til þess að tengja öll þessi kerfi saman“ 

 

Viðmælendur nefndu allir rafræna sjúkraskrárkerfið Heilsugátt. Gunnar útskýrði að 

Heilsugátt væri forrit sem væri nokkurs konar gagnagrunnsskema eða lýsing á hvernig 

gögnum væri raðað ofan í gagnagrunn. Heilsugáttin væri smíðuð innan Landspítala og að 

öll hönnun og þróun kæmi þaðan. Ari lýsti Heilsugátt sem: „Ákveðnu lími til þess að tengja 

öll þessi kerfi saman.“ Einar sagði: „Heilsugáttin út frá þessari hugmyndafræði á að vera 

einhverskonar regnhlíf yfir mörg kerfi og svo er hún sjálf kerfi út af fyrir sig.“ Harpa sagði 

að Heilsugáttin hefði stækkað nokkuð hratt og að notkunin hefði aukist. Gunnar sagði: 

 

Ég held að það hafi verið rosalega mikið heillaskref þegar að 

Heilsugáttin kom. Heilsugáttin er ekki skráningarkerfi, hún er 

skoðunarkerfi. Það var alltaf hugmyndin um að hún yrði 

skráningarkerfi og kæmi jafnvel í staðinn fyrir Söguna. Þetta fór 

eiginlega af stað til þess að pressa á Sögu-fólkið að þróa kerfið sitt. 

 

Viðmælendur töluðu um það að markmiðið með Heilsugátt hefði líka verið til þess að 

komast aðeins út úr Sögu-umhverfinu. Gunnar sagði: „Það var til þess að storka Sögu-

dótinu og ég veit fyrir víst að það hefur tekist.“ Ari lagði áherslu á það að þar sem 

Heilsugáttin væri skoðunarkerfi þá þyrfti að nota Sögu og gagnagrunninn sem fylgdi 

henni. Ari sagði: 

 

Hugsunin á henni er að þú sért ekkert að geyma of mikið af 

gögnum í henni. Þú ert í rauninni alltaf að sækja gögn úr öðrum 

kerfum, hvort sem það er Saga, lyfjakerfið, skurðstofugögn eða 

rannsóknarstofukerfið. Þú getur sagt að hún sé lag ofaná, þannig 

að það fer svolítið loftið úr henni ef kerfin eru ekki. Þú getur ekki 

bara keyrt hana eina og sér. 
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Sumir viðmælendur töluðu um það að markmiðið með Heilsugátt væri einnig að 

auðvelda heilbrigðisstarfsfólki vinnu við rafræna sjúkraskrá, kerfið væri notendavænna 

og að auðveldara væri að gera breytingar að ósk þeirra. Ari sagði: 

 

Það er markmiðið með Heilsugáttinni að auðvelda til dæmis leit 

að öllum gögnum um sjúkling í tímaröð. Þá get ég fengið þau og 

filterað þau á allan mögulegan og ómögulegan hátt. 

 

Gunnar sagði: „Notendaviðmót Heilsugáttar er mun betra en í Sögu. Málið er að í 

Heilsugáttinni skoðar þú bara einn sjúkling, þú ert ekkert að fatta það að það er verið að 

sækja gögn til Landspítalans og eitthvert annað líka.“ Harpa benti á það að læknar og 

annað heilbrigðisstarfsfólk væri duglegra að senda inn athugasemdir ef þeim fyndist ekki 

Heilsugátt virka eins og hún ætti að gera. Uppfærslur væru gerðar mánaðarlega til þess 

að útgáfurnar taki ekki mjög stórum breytingum í hvert sinn. Harpa sagði: 

 

Það kemur meira frá læknunum sjálfum . . . Þeir eru duglegir. Það 

er líka þægilegt í Heilsugáttinni, það er bara hnappur. Þú getur 

bara ýtt á og sagt að þetta virkar ekki sem ég er að gera eða það 

væri nú gott ef þetta væri svona og svona. 

 

Einar talaði um það að vissulega væri Heilsugáttin mjög jákvæð viðbót við rafræna 

sjúkraskrá og auðveldaði vinnu starfsfólks. Hann sagðist vita af þeim möguleikum sem 

kerfið byggi yfir en þyrfti að fá meiri þjálfun í að nýta sér þá. Einar sagði: 

 

Ég kann hreinlega ekki að nota þetta í Heilsugáttinni, ekki ennþá . 

. . Þeir eru alltaf að bæta við einhverjum funktionum þar. Það er 

til dæmis hægt að sía í Heilsugáttinni, ef maður vill sjá textana 
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eingöngu. Þá getur maður sett bara síu á það. Maður er svona að 

komast upp á lag með að nota þetta. 

 

Fannar talaði um það að þegar skráðar væru nýjar heilsufarsupplýsingar í Heilsugátt 

væri starfsfólk í raun að skrifa í Sögu og þegar verið væri að ná í rannsóknarniðurstöður 

þá væri verið að ná í þær í rannsóknarkerfið. Einnig nefndi hann að í Heilsugáttinni væri 

hraði og stöðugleiki meiri. Fannar sagði: 

 

Það er allt undir heading í Heilsugátt þannig að notandinn fær 

betra viðmót. Hann hefur einfaldara viðmót og þarf ekki 70 kerfi, 

þó að þetta sé ekki komið alveg 100% og verður kannski aldrei. Og 

svo er stefnt að því að þróa betur þessa nýja viðbót en ekki að 

bæta við nýjum kerfum. Ekki að það sé alveg 100%. Þannig að við 

höfum lagt áherslu á það að okkar helsta tæki í framþróun er 

Heilsugáttin. 

 

Gunnar tók undir með Fannari og sagði: „Heilsugáttin er bara svo miklu snarpari og gáttin 

er svo miklu fleiri kerfi á einum skjá, þú getur séð svo margt.“ Gunnar nefndi einnig að 

farið væri að líta á Heilsugáttina sem nýja rafræna sjúkraskrárkerfið en ekki væri stefnt að 

því að hætta að nota Söguna. 

 

Einar sagði að hans skoðun væri sú að þótt Heilsugáttin væri góð þá vantaði ennþá 

svolítið upp á þróunina í Heilsugáttinni. Hann sagði: „Hún er náttúrulega ekki orðin 

fullburða ennþá en hvort að hún er það sem framtíðin ber í skauti sér það þarf bara að 

skoða almennilega af fólki sem hefur vit á þessu.“ 

 

Harpa talaði um það að mikið af ábendingum og breytingatillögum kæmu inn frá 

starfsfólki og því þyrfti að forgangsraða. Hún sagði að sérstök nefnd innan spítalans hittist 

reglulega til þess að fara yfir verkefnalistana. Harpa sagði: 



85 

 

Það er nefnd hérna sem fer yfir verkefnin. Forgangsraðar, 

sérstaklega núna með Heilsugáttina . . . Það er alveg heljarinnar 

hópur sem kemur frá öllum sviðum. Og það liggur voðalega mikið 

á öllu þannig að stundum er orðið of mikið í fyrsta forgang og þá 

þarf aftur að fara af stað og ýta niður. 

 

Ari kom einnig inn á vinnuna við forgangsröðun verkefna í Heilsugáttinni. Hann talaði 

um að það gæti verið svolítið flókið að forgangsraða þegar um væri að ræða 80 til 90 

verkefni á lista. Hann sagði að vinnan við listana færi fram í nefndinni og einnig í minni 

hópum þess á milli. 

 

Viðmælendur voru sammála um það að með tilkomu Heilsugáttarinnar væri 

auðveldara að tengja saman heilbrigðisstofnanir í landinu. Harpa nefndi sem dæmi um 

það að með Heilsugátt væri auðveldara fyrir aðrar heilbrigðisstofnanir að senda beiðnir 

um rannsóknir til Landspítala. Harpa sagði: „Það hafa komið mikið af beiðnum, fyrir hina 

ýmsu rannsóknarstaði sem núna er komið í Heilsugátt. Markmiðið er þá að reyna að 

útrýma öllum pappír með þessum beiðnum.“ 

 

Ari talaði um að markvisst væri verið að vinna í því að hleypa öðrum stofnunum inn 

með Heilsugátt. Þannig fengju þær aðgang að mikilvægum heilsufarsupplýsingum um 

sjúklinga og það myndi bæta þjónustuna við þá. Ari sagði: 

 

Eðlilega flæðir sjúklingurinn milli stofnana, hann er ekki bara á 

LSH. Hann kemur í heilsugæsluna, hann er hjá sérfræðilæknum og 

svo jafnvel á hjúkrunarheimili. Og það þarf þá að vera flæði þarna. 

Áður fyrr þurftum við kannski að veita aðilum, á erfiðan hátt, 

aðgang að mörgum kerfum. Nú dugir í rauninni að þeir fá bara 

aðgang að Heilsugáttinni, það þýðir þá að þeir hafi meira og minna 

aðgang að öllu því sem þeir þurfa að hafa aðgang að. 
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Gunnar tók undir þetta og sagði að það væri jákvæð þróun að opna meira fyrir 

heilsufarsgögn á milli heilbrigðisstofnana. Gunnar sagði: 

 

Allir voru hræddir um að einhver einn myndi eiga öll gögnin, það 

þyrfti að fara í gegnum einhverjar pólítískar pípur og skrifræði. Nú 

eru bara allir að bera ábyrgð á sínum gögnum og hvernig þau eru 

notuð, en svo ertu bara með einn viewer eins og Heilsugátt sem 

skoðar þau öll. Ég held að það sé það sem er að fara að þróast og 

það verður bara meiriháttar. Og það er miklu öruggara en að 

geyma þau öll á einum stað. 

 

Einar sagði að með tilkomu samtenginga í gegnum Heilsugátt hefðu „komið inn allir 

nýju fítusarnir og vinnuhagræðingin.“ Birna sagði: „Og svo eiga allir að geta opnað 

Heilsugátt í sínum Sögum þannig að um leið og þeir opna Heilsugátt þá sjá þeir öll helstu 

gögnin hjá okkur, bæði rannsóknarniðurstöður, og textasýn og sjúkraskrána.“ 

 

Harpa sagði að ekki væri verið að flytja sjálf gögnin á milli með samtengingunni heldur 

væri þetta nokkurs konar lesaðgangur á milli grunna. Það eina sem væri í raun sent og 

varðveitt sem annað eintak á hinum stofnununum væru rafræn læknabréf, hjúkrunarbréf 

og beiðnir um heimahjúkrun. Viðmælendur töluðu um það að almennt séð væri ánægja 

með samtenginguna við aðrar heilbrigðisstofnanir í gegnum Heilsugáttina. Gunnar talaði 

um það að gæði heilbrigðissþjónustunnar myndi aukast með samtengingu allra stofnana. 

Það kæmi til vegna þess að fleiri væru að nota gögnin og ekki þyrfti að bíða í langan tíma 

til þess að geta fengið sendar rannsóknarniðurstöður. Gunnar sagði: „Gæði þjónustunnar 

verða strax betri, þetta er svona betur sjá augu en auga.“ 

 

Ari talaði aðeins um neikvæðni í garð Landspítala þar sem öðrum stofnunum fyndist 

spítalinn vera að þröngva þeim til þess að nota kerfið. Allar beiðnir og tilvísanir þyrftu að 

fara þar í gegn og til þess þurfi samtengingu við Landspítala. Ari sagði: 
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Það er kannski svolítil flækja, veit ekki hvort það eigi að kallast 

öfundsýki. Menn segja að Landspítalinn hafi bara verið að gera 

eitthvað sjálfir því Heilsugátt er bara Landspítalatól. Og 

Landspítalinn segir að ef þeir ætli að sjá gögn eða senda tilvísanir 

verði að gera það í Heilsugátt. Við erum með 100 smákónga sem 

finnst þeir vera miðpunktur heimsins og þeir þarna úti í bæ eigi 

bara að snúast í kringum þá. 

 

Þrír viðmælendur ræddu öryggi og aðgang að Heilsugátt. Ari sagði að spítalinn 

stjórnaði hverjir fengu aðgang og að uppfylla þyrfti ákveðin skilyrði. Ari sagði: „Við erum 

með mjög gott eftirlit og stjórnum þessu alveg.“ Davíð sagði að fylgst væri nákvæmlega 

með hverjir væru að nota Heilsugáttina og hvernig. Davíð talaði einnig um að það hefði 

komið til tals að að nota rafræn skilríki við ytri tengingar á Heilsugáttinni til stofnana og 

læknastofa. Það hefði samt verið fallið frá því að svo búnu vegna tæknilegra erfiðleika. 

Einar sagði að sem notandi gæti hann ekki lagt mat á hvort Heilsugáttin væri örugg. Hann 

sagði: „Ég hef ekki tæknilega þekkingu á að dæma það hvort Heilsugáttin er nógu góð og 

örugg.“ 

 

Viðmælendur voru nær allir sammála um kosti Heilsugáttar. Gunnar sagði: „Fólk sem 

hefur verið í námi erlendis og hefur verið að koma aftur til Íslands, hrósar Heilsugáttinni 

mikið.“ Ari sagði: „Heilsugáttin er að stækka mikið og er að verða lykilþáttur fyrir öll 

undirliggjandi kerfi.“ Einar sagði að hann teldi nokkuð víst að Heilsugáttin myndi taka 

svolítið yfir og framfyrir önnur kerfi vegna notendavænleika. Harpa talaði um að kostir 

Heilsugáttar hefðu sýnt sig þegar hún var prófuð á spjaldtölvum og það gæti nýst vel þegar 

meira væri hægt að skrifa inn í Heilsugáttina. Harpa sagði: 

 

Heilsugáttin hefur verið prófuð á spjaldtölvur þar sem Sagan kom 

ekki nógu vel út, hún fúnkeraði ekki. Það er alltaf að aukast í 
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Heilsugáttinni að þú getir skrifað til dæmis dagála og síðan eru líka 

einföldustu lyfjagjafir komnar inn. 

 

Gunnar var eini viðmælandinn sem lýsti galla á Heilsugáttinni. Hann sagði: 

 

Sögu gagnagrunnurinn er ekki PCL7 staðlaður, við erum að nota 

sama grunninn áfram. Sama óstaðlaða grunninn. Þá er 

náttúrulega krafa, ekki beint í lögum um sjúkraskrá, heldur bara 

um lækningatæki að öll framleiðsla sé stöðluð og ég er eiginlega 

viss um að hún er það ekki. Sjúkraskrá er jú faktískt séð 

lækningatæki. 

 

Viðmælendur töluðu um að í tengslum við Heilsugáttina hefði hafist þróun á 

skjáborðum að erlendri fyrirmynd. Skjáborðin væru uppsettir stöðuskjáir á deildum þar 

sem fram kæmu nýjustu upplýsingar um inniliggjandi sjúklinga sem væru í meðferð. 

Skjáborðin væru komin á margar deildir Landspítala og væru ennþá í innleiðingu. Ari 

sagði:  

 

Skjáborðin eru bara einn angi af Heilsugáttinni. Það eru í raun 

mjög margir angar og þau eru vissulega mikilvægur þáttur. 

Skjáborðin eru kannski svolítið sýnilegur þáttur en það er alveg 

hrúga af atriðum inni í Heilsugátt sem eru ekki síður mikilvæg sem 

eru kannski meira undir húddinu. 

 

Harpa talaði um það að sífellt væri verið að þróa skjáborðin áfram. Þau væru komin á 

legudeildum og bráðamóttöku og að göngudeildirnar væru komnar með þau líka. Ari sagði 

að starfsfólk væri mjög ánægt með skjáborðin og að þau hjálpuðu mikið til við meðferð 

sjúklinga og bættu öryggi og gæði þjónustunnar. Ari sagði: „Fólk er ánægt með þetta, 
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þetta hjálpar mikið. Bráðamóttakan er gott dæmi, þeir eru til dæmis alveg lamaðir ef 

skjáborðin þeirra virka ekki.“ Gunnar tók í sama streng og sagði: 

 

Við erum núna komin með risastóra stöðuskjái á allar deildir 

þannig að fólk þarf ekki að fletta upp sjúkling til þess að fá flestar 

upplýsingar. Það getur séð strax á skjánum helstu lífsmörk og 

fleira. Oft er þetta sérhannað fyrir hverja deild. Fólk fagnar þessu 

rosalega. Þetta er kannski ekki beint sjúkraskráin en þetta er beint 

upp úr sjúkraskrárgögnunum. 

 

Harpa tók undir með Ara og nefndi bráðamóttökuna sem dæmi um deild sem gæti illa 

starfað án skjáborðanna. Harpa sagði: 

 

Á bráðamóttökunni, þá eru allir sjúklingarnir á skjáborðinu í stað 

þess að vera á tússtöflunni. Mikil vinna fer þannig fram í gegnum 

skjáborðin. Þá sést hvenær sjúklingurinn kom inn, hvort það eru 

komnar rannsóknarniðurstöður eða hvort ennþá sé verið að bíða. 

Hvort hann er með ofnæmi, smitgát og allskyns flögg. Mjög 

sniðugt. Ég held að þeir gætu ekki unnið á bráðamótttökunni ef 

þeir væru ekki með þetta. 

 

Gunnar talaði um að skjáborðin veittu góða yfirlitssýn bæði til þess að skoða gögnin í 

kjölinn og til þess að fá rannsóknarniðurstöður. Hann sagði: „Heilsugáttin er bara svo 

miklu snarpari og svo miklu fleiri kerfi á einum skjá, getur séð svo margt í einu.“ 

 

Viðmælendur voru sammála um að Heilsugáttin væri mjög mikilvæg og komin til þess 

að vera. Þeir sögðu jafnframt að ekki stæði til að leggja Sögu niður enda lægi Heilsugáttin 

ofan á Sögunni og fleiri kerfum. Gunnar talaði um að þróunin yrði í þá átt að einnig yrði 

hægt að skrá fleiri einföld atriði í Heilsugátt. Harpa tók undir með Gunnari og sagði: 
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„Meira verður hægt að skrifa, fljótlega einfaldari hluti í Heilsugátt og svo eru beiðnirnar 

mjög hentugar.“ Ari sagði að litið væri á Heilsugáttina sem einskonar ferlatól. Ari sagði: 

 

Útgangspunktarnir hjá okkur með Heilsugátt er að búa til ferlatól. Hvernig getum við 

optimerað hvernig klínikerar vinna á deildum? Hvað er hægt að gera til þess að starfsfólk 

sé sem fljótast að panta rannsókn? Hvað er hægt að gera til þess að fljótlegast sé hægt að 

fá yfirlit yfir sjúklinginn? 

 

Harpa sagði að kerfislega séð væri hægt að útbúa notendavænna umhverfi í Sögu eins 

og raunin væri með Heilsugátt. Það yrði samt miklu meiri vinna og allt of dýrt að forrita 

þetta allt saman inni í Sögunni, Heilsugáttin væri ódýrari lausn. Ari sagði að fyrir nokkrum 

árum hefði starfsfólk kvartað mikið undan Sögunni og rafrænni sjúkraskrá. Það hefði 

minnkað til muna eftir tilkomu Heilsugáttar. Ari sagði: 

 

Við erum á hvínandi siglingu og það gengur bara mjög vel. Stefnan 

til 2020 er að þróa þetta áfram og verður örugglega lengur. Við 

heyrum mun minna af kvörtunum í dag útaf Sögunni. Og ég held 

að . . . Vissulega hefur Sögunni eitthvað farið fram, en ég held nú 

að stóri þátturinn í þessu sé Heilsugáttar-límið sem tengir þetta 

saman og þá til dæmis skjáborðin sem einn angi af því. 

 

Þátttökuathugun var framkvæmd 22. febrúar 2017 á einni af klínískri deild 

Landspítala. Rannsakandi fylgdist með starfsfólki sinna sínum daglegu störfum. Fylgst var 

með notkun á skjáborði sem staðsett var inni á vaktherbergi deildarinnar. Skjáborðið var 

stór tölvuskjár í miðju herbergisins og var notað mikið á meðan þátttökuathuguninni stóð. 

Allir heilbrigðisstarfsmenn höfðu aðgang að skjáborðinu. Starfsmennirnir skoðuðu ýmist 

skjáinn einir eða með öðrum samstarfsmönnum, ræddu sín á milli um sjúklinga og 

meðferð þeirra. 
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 Á skjáborðinu komu fram allar helstu upplýsingar varðandi hvern og einn sjúkling 

sem var til meðferðar á deildinni. Nöfn sjúklinganna birtust í lóðréttri röð niður skjáinn og 

í láréttri línu út frá hverju nafni birtust heilsufarsupplýsingar um viðkomandi. Á 

skjáborðinu birtust meðal annars upplýsingar um lífsmörk, staðsetningu sjúklinga, ástæða 

fyrir komu á spítalann, hvort búið væri að framkvæma einhverjar rannsóknir og hvort 

niðurstöður væru komnar. Skjáborðið var mjög litríkt þar sem litir voru látnir auðkenna 

hvar viðkomandi sjúklingur væri staddur í meðferðinni. Þetta var gert til þess að gera 

meira áberandi hvernig staðan var hverju sinni. Rauður litur var til dæmis notaður til þess 

að vekja athygli á ef eitthvað þarfnaðist strax athygli starfsmanna og grænn var notaður 

til þess að sýna að einhverju væri lokið. 

 Starfsmenn komu mikið og skoðuðu skjáborðið allan tímann á meðan 

þátttökuathuguninni stóð. Það virtist vera auðvelt að finna fljótt allar upplýsingarnar sem 

á þurfti að halda og virtist gefa góða yfirsýn yfir sjúklingastöðuna á deildinni.  
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10  Skjalastjórn „magn og aðgengi upplýsinganna er miklu miklu meira“ 

 

Fannar hafði þetta að segja varðandi skjalastjórn innan rafrænna sjúkraskrárkerfa. Hann 

sagði: 

 

Ja, það er hugað að skjalastjórn innan rafrænna sjúkraskrárkerfa 

og hún er ekki nógu góð . . . Það er eitt kannski varðandi 

skjalastjórnun, hvar á að setja kannski svör sem koma á pappír, 

sem eru skönnuð og pdf skjöl og svona . . . Það eru líka svona 

reglur um rafræna sjúkraskrá . . . Við erum ekki endilega með nógu 

skýrar reglur og það hefur komið í ljós að mismunandi læknar setja 

á mismunandi staði . . . Skýrar reglur og svo agi um hvernig við 

setjum þetta inn . . . Já, já við erum með of óskýrar reglur á mörgu, 

ekki öllum sviðum, mörgum sviðum og þar sem þær eru skýrar þá 

fer fólk ekki alltaf eftir þeim. 

 

Fleiri viðmælendur nefndu að það vantaði betri og heildstæðari reglur varðandi 

skjalastjórn innan rafrænna sjúkraskrárkerfa. Ari sagði: 

 

Svo er annar þáttur í þessu . . . Það er í rauninni það sem við köllum 

ritstjórnarreglur í sjúkraskránni, bara hvernig á að skrá í 

sjúkraskrá, að það sé formfast hvernig menn gera það . . . 

Tölvudeildin getur skaffað tólin til þess að gera það en síðan þarf 

að liggja fyrir, og það hefur vantað svolítið á þar, að það sé bara 

gefið út hérna á efstu stöðum að svona skuli skrá. Núna hefur 

þetta svolítið þróast að bara deildir hafa gert þetta með sínu nefi 

svolítið. Það vantar á það að samræma. 
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Fannar tók í sama streng og talaði um að skýra þyrfti hver ætti að gegna því hlutverki að 

útbúa reglurnar. Fannar sagði: 

 

Tölvudeildin býr ekki til reglurnar um hvar á til dæmis að skrifa inn 

lyf . . . Það eru ritstjórar rafrænnar sjúkraskrár og klíníkin. Það er 

ekki tölvunarfræðingur sem segir, sko þú átt að skrifa hérna . . . 

Þetta er svona innan gæsalappa klínísk ákvörðun . . . 

Upplýsingatæknin getur tekið upp hvað skjalastjórnunarkerfi sem 

er en reglurnar um hvaða skjöl fara hvert og hvernig . . . Það er 

ákvörðun starfsseminnar eða operation valid. Og svo getur 

upplýsingatæknin stutt við eða boðið upp á að það sé hægt að 

framkvæma hana og fylgja því eftir. Flokkun skjala og undir flokka 

og undir undir flokka og hvernig merkt . . . Er ekki 

upplýsingatæknis eðlis. En upplýsingatæknin sér um verkefnin 

þegar búið er að ákveða hvernig það á að vera en það er ekki 

upplýsingatækniverkefni að ákveða hvernig það á að vera. 

 

Ari var eini viðmælandinn sem sagði að tölvukerfið sjálft væri nóg til þess að halda 

utan um skjalastjórnina innan þess. Ari sagði: „En varðandi sjúkraskrána sjálfa, ef þú lítur 

á hana sem skjalastjórnunartól þá held ég að það sé nú nokkuð skýrt hvað er í henni. Hún 

er náttúrulega öll í ákveðnum gagnagrunnum og vistuð eftir ákveðnum formerkjum.“ 

 

Fannar sagði líkt og Ari að tölvukerfið sjálft byði upp á ákveðna skjalastjórn. Fannar sagði: 

 

Þetta er samt að hluta til ákveðið skjalastjórnunarkerfi . . . Vegna 

þess að þegar ég fer inn á sjúkraskrá einstaklings, og þó það séu í 

mismunandi kerfum, er allt skráð undir þinni kennitölu. Þannig að 

það getur verið kaos undir en það er allavega þínar upplýsingar 

þarna. 
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Fannar sagði jafnframt að þó að tölvukerfið sjálft héldi að vissu leyti utan um 

upplýsingarnar, vantaði samt töluvert upp á skipulag innan þess. Það leiddi til þess að 

starfsfólk fyndi ekki það sem leitað væri að. Einar tók undir þetta með Fannari og sagði 

skort á betri leitarvél fyrir notendur innan kerfisins. Einar sagði: 

 

Mér finnst vanta tilfinnanlega í sjúkraskrárkerfið 

leitarvélafunktion, ef ég er að leita í sögu sjúklings með mjög 

flókna sjúkrasögu og ég er að leita að dvöl á lýtadeild þá þyrfti 

maður að geta slegið inn leitarorði og fundið þessa hluti svolítið 

út frá því. 

 

Harpa talaði um að sífellt væru að berast ábendingar og fyrirspurnir frá notendum 

vegna þess að starfsfólkið væri ekki að finna það sem leitað væri að. Hún talaði um að 

mikil vinna væri búin að fara í það að reyna að bæta aðgengi innan kerfisins. 

 

Harpa ræddi einnig um misræmi í skráningu upplýsinga innan kerfisins. Hún sagði: 

 

Maður hefur líka heyrt svolítið af því að fólk er að setja inn sömu 

upplýsingarnar í mismunandi blöð. Þessi deild gerir þetta, hin 

deildin hinsegin. Það er verið að reyna að vinna í því að sameina 

þessa hluti og þess vegna er reynt að koma skráningunni, slatta af 

skráningunni í Heilsugátt . . . Að fólk sé ekki alltaf að spá í hvaða 

blað þetta er. 

 

Birna tengdi skjalastjórn við uppsetningu, nákvæmni í skrifum og málfar. Hún sagði: 

„En læknar eru ekki allir góðir í stafsetningu og maður sér það alveg á journulum í dag. 

Þeir eru til dæmis farnir að búa til nýja frasa, sko þessir ungu . . . Eins og msu sem þýðir 

víst með sögu um.“ 
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Harpa sagði að nokkuð væri um að starfsfólk væri að afrita innan kerfis þannig að til 

yrðu auka afrit af nákvæmlega sama textanum. Hún ræddi um að verið væri að vinna í því 

að einfalda öll eyðublöð með því markmiði að þau hentuðu mismunandi starfssemi 

klínísku deildanna. Hún sagði að sumar starfsstéttir væru þrátt fyrir það að óska eftir sér 

úrræðum sem hentuðu þeim eingöngu. Þetta væri gert þrátt fyrir að upplýsingarnar væru 

aðgengilegar annar staðar í kerfinu. Harpa sagði: „Og svo vildu hjúkkurnar líka fá þennan 

hnapp inn á sitt blað en við sögðum nei, erum að reyna að stoppa þetta.“ 

 

Fannar sagði að það flækti skipulagningu innan kerfa þegar verið er að skanna inn 

ýmis blöð og upplýsingar til þess að tengja inn í rafræna sjúkraskrárkerfið. Fannar sagði: 

 

Ég veit ekki hvort þetta fellur undir orðið skjalastjórnun en ég held 

að það sé skjalastjórnun á rafrænum skjölum . . . Svo er það annað 

sem er challenge sem eru þessi skönnuðu skjöl sem fer nú 

fækkandi en eru samt til staðar. Hvar geymum við þau, hvernig og 

á hvernig formati? 

 

Fannar talaði um það að mögulega væri hluti vandamálsins varðandi leit, skráningu 

og aðgengi í kerfinu að kerfið væri ekki nógu gott til þess að uppfylla þarfir starfsmanna. 

Hann nefndi einnig að bæta þyrfti leiðbeiningar og kennslu. Fannar sagði: 

 

Oft hefur þetta orðið til útaf því að rafrænu kerfin hafa ekki verið 

að styðja við þær þarfir sem fólk hafði eða stundum er bara fólk 

þannig að það einhvern veginn nennir ekki að læra og vill bara fara 

einhverja auðvelda leið. Þannig að það er kannski hægt að 

skilgreina það sem hvort tveggja en þetta er í raun flókið. 

 

Fannar talaði um það að verið væri að vinna í því að þróa innan kerfisins auðveldari 

leiðir fyrir heilbrigðisstarfsfólkið að vinna með og nálgast upplýsingarnar. Hann sagði 
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meðal annars væri verið að útbúa svokallaða tímalínu sem væri eins og yfirlit yfir 

heilsufarssögu einstaklinga. Fannar sagði: 

Eftir því sem við setjum meira og meira inn af rafrænum 

upplýsingum þurfum við að spá í hvernig svona strúktúr er þetta? 

. . . Eða eins og hægt er að segja skjalastjórnun, hvernig strúkterar 

maður upplýsingarnar þannig að maður geti fundið fljótt og vel 

það sem var gert fyrir fimm . . . Filterað og fleira, verða svona flipar 

. . . Þetta er jú mikilvægt. 

 

Harpa nefndi einnig tímalínuna í Heilsugátt, hún sagði: 

 

Tímalínan á að vera þannig að fljótlegt er að henda út því sem þú 

vilt ekki hafa, ef þetta er of mikið . . . Síurnar betur stilltar. Ef þú 

vilt bara sjá aðalatriðin en það á allt að koma þar inn, allar 

mælingar og rannsóknir. 

 

Gunnar ræddi lítillega um rafræna sjúkraskrárkerfið Sögu og sagði að vandamálið þar 

hefði verið að reynt var að sérhanna það fyrir alla notendur eftir þeirra höfði. Hann nefndi 

að erlendis væru ekki viðhöfð slík vinnubrögð. Gunnar sagði: 

 

Það gátu allir fengið sín eyðublöð og sínar breytur og sitt, sitt, sitt. 

Og þar af leiðandi tapaðist öll stöðlun. Jafnvel gögn frá einu ári til 

annars eru ekki samanburðarhæf af því að það er búið að breyta 

þeim öllum. Erlendis er ekki verið að eltast við þetta með þessum 

hætti. Það eiga bara allir að nota staðlaða grunninn, svo er 

einhverju svona bætt við. 
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Tveir viðmælendur nefndu skjalastjórn innan Landspítala almennt þegar talið barst 

að skjalastjórn innan rafrænna kerfa. Fannar sagði: „Magn og aðgengi upplýsinganna er 

miklu miklu meira og nauðsynlegt er að gæta að skipulagi.“ Gunnar nefndi að skjalastjórn 

innan spítalans væri ekki í nógu góðum farvegi og að það væru margar reglur á öllum 

stöðum, að allir væru með sitt eigið kerfi. Hann taldi að hluti af ástæðunni fyrir því væri 

að það vantaði allsherjarsamræmingu og skipulagningu. Einhverjar deildir væru að nota 

sérstök skjalavistunarforrit en aðrar ekki. Fannar tók undir þetta og sagði: 

 

Spítalinn er ekki markvisst að nota skjalastjórnunarkerfi. Spítalinn 

er ekki með gott kerfi sko . . . Við erum að reyna að halda utan um 

samninga og svona . . . En við erum ekki með skýrar reglur, ekki 

nógu skýrar . . . Jú, jú það hefur oft verið rætt en það hefur ekki 

náðst og svo hefur það farið af radarnum. 

 

Gunnar nefndi einnig að fræða þyrfti starfsfólk um rétta meðhöndlun skjala og kenna 

grunn að skjalastjórn. Hann sagði: 

 

Á námskeiðunum er bara sýnt hvernig þú átt að nota kerfin, ekki 

þessi skráningarhluti. Og ég held að enginn, nema sárafáir aðilar, 

geti gert greinarmun á því hvað eru vinnugögn og hvað eru 

sjúkraskrárgögn og af hverju og hver er munurinn og hvað er háð 

einhverri sérstakri leynd og hvað ekki? . . . Mér finnst fólk á 

spítalanum almennt séð ekki vita hvernig á að meðhöndla gögn . . 

. Og ekki vita hver eigi að fá aðgang að þeim og hver ekki.  
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11  Gæðamál og öryggi „rekjanleiki þarf að vera frá A til Ö“ 

 

Viðmælendur voru sammála um að ISO vottunin sem spítalinn hefði væri mjög mikilvægur 

í tengslum við gagnaöryggi. Ari sagði: 

 

Við erum vottuð með ISO 27001 vottun sem gengur í raun út á 

upplýsingaöryggi. Við erum að meðhöndla gríðarlega viðkvæmar 

upplýsingar og reynum að fylgja ferlum til hins ítrasta þar og 

skrásetja, að hvað megi og hvað ekki. Ég myndi segja að 

lykilþátturinn í þessu er þessi öryggisvottun sem við fylgjum og 

það þá samanstendur bara af, ég myndi segja þúsund smáatriðum 

sem þarf að . . . Þetta er ekki bara eitthvað eitt sem þú gerir til að 

tryggja öryggi rafrænna sjúkraskráa heldur eru þetta ótrúlega 

mörg atriði. 

 

Davíð tók undir þetta með staðalinn og vottunina og sagði að það væri lykilatriðið hjá 

spítalanum. Davíð sagði: 

 

Við erum svolítið upptekin af þessari vottun okkar . . . Það er bara 

rauði þráðurinn í þessu, að mínu viti . . . Það er þetta CIA, Certified 

Internal Auditor, sem er í rauninni bara leyndin . . . Að þeir sem 

hafi heimild til þess geti komist í það. Og að gögnin séu rétt og að 

þau séu tiltækileg. Á stuttu máli að þeir sem heimild hafa til geti 

komist í rétt gögn þegar á þarf að halda. Þetta er bara lykilatriðið 

hjá okkur. 

 

Gunnar nefndi líka vottunina og sagði að innleiðing á stýringu staðalsins hafi tekið gildi 

árið 2007. Hann sagði það hafi tekið tíma að aðlagast og koma hlutunum í réttan farveg. 

Gunnar sagði: 



99 

 

Við erum búin að vera með vottun í 10 ár og við erum alltaf að 

þroskast í þessari nálgun. Stundum er maður bara að fá vottunina 

til þess að fá vottunina en ég held við séum bara síðustu ár 

virkilega verið að beina þessu í þetta ferli . . . Við höfum brugðist 

við ýmsu sem þurfti að laga og staðlað okkur til að fá góða vottun 

en ég held að þroskinn sé að verða ennþá betri. 

 

Gunnar lýsti því hversu mikil vinna hefði farið í undirbúning og viðhald á vottuninni 

og að ekki væru ennþá allir ferlar orðnir vottaðir, en stefnt væri að því. Gunnar sagði að 

staðallinn virkaði þannig að uppfylla þyrfti ákveðin grunnviðmið til þess að fá vottunina. 

Því væri síðan stjórnað með fleiri stýringum. Hann sagði jafnframt að starfsfólk og 

yfirmenn á deildinni hafi „alltaf verið rosalega metnaðargjörn og stefnt á að vera með allt 

vottað.“ 

 

Gunnar sagði að ISO staðallinn gengi út á réttmæti, tiltækileika og leynd gagna og það 

væri forgangsröðunin hjá deildinni. Hann nefndi að í raun væri leyndin stærsti hlutinn og 

þar kæmi þátttaka starfsmanna sterk inn í myndina. Gunnar sagði: 

 

Að viðhalda leynd er mikilvægast. Að óviðkomandi fái ekki aðgang 

eða vitneskju um það sem er skrifað í sjúkraskrána. Stærsti hlutinn 

í leynd er menningin, ekki kerfið. Út af því að allir sem eru með 

aðgang geta misnotað kerfið. Stærsti hlutinn af því ef þú ætlar að 

viðhalda leynd, það er að skapa menningu og þar sem fólk getur í 

fyrsta lagi talað saman um hlutina og gæðastarfið gangi út á það 

að ekki finna blóraböggla heldur vinna saman að því að gera 

hlutina betri. Við erum með mjög góða menningu hjá okkur sem 

hefur farið stórbatnandi. 
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Davíð sagði að úttektaraðili kæmi á þriggja ára fresti og færi yfir allt sem viðkæmi 

staðlinum og vottuninni. Davíð sagði: „Þá tekur hann út allt þetta kerfi, þá eru það þessir 

14 kaflar og 113 stýringar hjá okkur sem við reynum að fylgja. Ég held að þetta sé 

ofboðslega mikilvægt fyrir þessa stofnun.“ Davíð hélt áfram og talaði um það að honum 

þætti mjög mikilvægt að skrá öll kerfisleg frávik sem kæmu upp og þannig væru búnar til 

leiðbeiningar fyrir starfsfólk. Þannig væri hægt að bregðast við eins fljótt og hægt væri. 

Davíð sagði: 

 

Þá þurfa þau að skrá alvarleikann og þá eru þau með 

leiðbeiningar, Var þetta svona deild? Var þetta svona kerfi? Og 

stundum er þetta combination af deildum og . . . Þannig byggjum 

við allan alvarleika á frávikum á þessu, af því að menn voru svolítið 

að giska á þetta áður. 

 

Gunnar lýsti einnig úttektarferlinu hjá vottunaraðila. Hann sagði að úttektaraðilinn 

kæmi árlega í stuttan tíma og svo á þriggja ára fresti í stærri úttektir. Þá væri rætt við 

starfsmenn og þeir spurðir meðal annars út í gæðahandbókina, hvort þeir þekktu ferlana 

sem tengjast störfum þeirra og fleiri atriði. Gunnar sagði: 

 

Og um leið og starfsmaðurinn finnur einhvers konar frávik þá fer 

úttektaraðilinn að skapa svona audit-trail . . . Þá býr hann til svona 

slóð, finnur hvert leiðir þessi villa. Hvað getur hún leitt til? Er þetta 

brotið ferli eða er starfsmaðurinn ekki að fara eftir því og hvað má 

gera betur? Öll okkar starfsemi á að vera ferluð . . . Allavega allt 

sem snýr að upplýsingaöryggi . . . Allt sem snýr að förgun og 

meðhöndlun gagna og hvenær á að búa til gögn. Allt sem snýr að 

upplýsingaöryggi, það á að skjala. 
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Gunnar lagði áherslu á það að leynilegar upplýsingar ættu ekki að komast í hendurnar 

á þeim sem ekki hefðu til þess leyfi og þar kæmi leyndin í staðlinum sterkt inn. Gunnar 

sagði: 

 

Leynilegar upplýsingar eiga ekki að rata til hvers sem er, 

persónugreinanlegar um heilsufar sjúklinga . . . Það er þetta 

leynilega, trúnaður, skjöl sem innihalda upplýsingar um 

starfsmenn, viðkvæm verkefni, annað sem gæti ógnað 

upplýsingaöryggi . . . Sem sagt eitthvað um kerfin okkar . . . En 

þetta gengur líka fyrir gæðaskjölin okkar, allt svona formlegt. 

 

Um staðalinn og vottunina sagði Fannar að það hefði gert mikið fyrir spítalann og 

bætt starfsemina umtalsvert þannig að nú væri allt skráð sem upp á kæmi. Einnig sagði 

Fannar: „Já, við erum hérna ISO vottuð . . . En það er ekkert 100 prósent.“ 

 

Viðmælendur töluðu um að kerfið sem stjórnaði aðgangsbeiðnum hefði tekið miklum 

breytingum og framförum þegar innleitt var nýtt forrit til þess að aðgangsstýra. Engin 

lykilorð notenda væru gefin út á pappír heldur væru þau vistuð í leynihólfi í 

aðgangskerfinu. Þar væri hver og einn starfsmaður með sitt læsta svæði. Aðgangsfulltrúar 

væru við vinnu á deildum spítalans og þeir ásamt yfirmönnum úthlutuðu nýjum 

lykilorðum ef þörf væri á, eins og til dæmis vegna nýráðninga eða ef lykilorð týndust. 

Gunnar sagði: 

 

Aðgangskerfið okkar var einu sinni bara veggur af möppum og 

blöðum. Og við vorum ekki að hafa neina umsýslu með neinum 

breytingum, heldur bara þegar fólki var veittur aðgangur, ekki 

þegar það fluttist á milli deilda og svoleiðis. Núna þá erum við með 

rosalega logga yfir jafnvel hvenær fólk tengist . . . Hvaða kerfi það 

notar . . . Hvenær fólk fær aðgang, af hverju það fékk aðgang, 
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hvenær aðgangurinn er tekinn og af hverju hann er tekinn. Þetta 

er virkilega virkilega flott kerfi. 

 

Gunnar tók sem dæmi að ef beðið væri um aðgang að sjúkraskrárkerfunum, en erfitt 

reyndist að staðfesta hver viðkomandi einstaklingur væri, færi í gang ákveðið ferli. Gunnar 

lýsti þessu svona: 

 

Við getum kannski ekki staðfest hver það er en ef hann segir að 

þetta sé bara spurning um líf og dauða, þá veitum við aðganginn 

en við skráum það hjá okkur sem frávik. Þá veitum við aðganginn 

fyrst og spyrjum spurninganna svo. En við skráum auðvitað hver 

og hvaða símanúmer hringdi . . . Og við höfum aldrei lent í því að 

vera gabbaðir eða göbbuð. Ef það myndi gerast þá myndum við 

vilja vita það, þó það gerist eftir á. 

 

Davíð nefndi að sumum fyndist aðgangurinn jafnvel of takmarkaður og fastmótaður 

út frá starfsheitum. Það gæti valdið vandamálum við umönnun sjúklinga þegar ekki allir 

heilbrigðisstarfsmenn hefðu þann aðgang sem nauðsynlegt væri. Davíð sagði: 

 

Ég er reyndar meira á því að þetta mætti vera meira opið ef þú 

hefur heimild til þess að skoða sjúkraskrá en eftirlitið mætti vera 

þeim mun meira, öflugra, svona sjónvirkara . . . Haldnar hafa verið 

ráðstefnur um svona IAM, Identification Authentication 

Management . . . Og það sem hefur verið talað um þar er að það 

er betra að hafa meira opið, sem sagt færri takmarkanir, vegna 

þess að þú hefur leyfi til þess að vera þarna . . . Jafnframt beri að 

auka og viðhafa meira skilvirkara eftirlit. 
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Ari var á sama máli og Gunnar og nefndi að það gæti komið upp aðstæður við meðferð 

sjúklinga þar sem lífsnauðsyn væri að hafa meiri og betri aðgang. Það væri spurning um 

öryggi. Ari taldi betra væri að hafa opnari aðgang en þá betra eftirlit. Ari sagði: „Það er 

öryggisþáttur og þess vegna er þessi eftirlitsnefnd því mikilvægari. Að hún sé bæði að taka 

stikkprufur og fylgi eftir einhverjum . . . Þar sem menn benda á að eitthvað hafi misfarist.“ 

 

Gunnar hafði eftirfarandi að segja um aðgangsmálin: 

 

Aðgangsmál á aldrei að geta skapað einhverja öryggisáhættu fyrir 

kjarnastarfssemi spítalans, að veita fólki meðferð. Það breytir 

engu þó við séum ISO stöðluð og viljum vera rosalega örugg, þá 

gengur hitt fyrir. 

 

Einar talaði um eftirlitsnefnd með rafrænni sjúkraskrá sem starfar innan Landspítala. 

Hann sagði að nefndin hefði lítið starfað að undanförnu vegna manna skipta en hittist 

samt formlega tvisvar á ári. Þess á milli kæmu ábendingar um frávik, bæði frá starfsfólki 

og út úr kerfunum sjálfum. Einar sagði að þessi frávik væru könnuð strax af tilteknum 

starfsmanni og þá oft með aðstoð tæknifólks. Ari tók undir að eftirlitsnefndinni bæri að 

fylgjast með notkuninni á rafrænni sjúkraskrá. Ari sagði: 

 

Það er til eitthvað sem heitir eftirlitsnefnd spítalans sem ber þá 

ábyrgð á því að tékka á að það sé ekki verið að misnota 

sjúkraskrána. Reyndar er einn tæknilegur starfsmaður með í því 

en það er meira til að hafa tæknilegu tenginguna og til að skapa 

tólin til að skoða það. 

 

Gunnar ræddi einnig um eftirlitsnefndina, hann sagði: 
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Það sem gerðist alltaf einu sinni á ári var að farið var í úttekt . . . 

Þetta voru örugglega nokkur þúsund skoðanir á sjúkraskránni svo 

var reynt að finna hvort eitthvað af því hefði verið án tilefnis . . . 

Til dæmis var skoðað hvort tiltekinn starfsmaður var stimplaður 

inn á meðan það var að skoða . . . En þá akkúrat komst upp um 

ýmsa vankanta . . . Til dæmis ef læknir er starfsmaður spítalans í 

20% eða í 50% starfi eða eitthvað og er svo úti í bæ með sama 

sjúkling . . . Þá áttuðum við okkur á því að eftirlitsnefndin var að 

fókusa eingöngu á starfsmenn spítalans. En hún á að vera að 

fókusa á gögnin sem hún ber ábyrgð á og alla sem skoða þau . . . 

Það var talað um að stækka eftirlitið en ég veit ekki hvort það 

hefur verið gert. Ég held ekki. 

 

Davíð sagði að nefndin starfaði einnig þannig að teknar væru prufur, til dæmis 

ákveðin starfsstétt, deildir eða slembiúrtak. Hann sagði: 

 

Þá er bara af handahófi tekið, annað hvort allir eða mjög fáir, allt 

að 20 manns . . . Eða af handahófi tekinn einhver . . . Og keyrðar 

út uppflettingar fyrir þá . . . Síðan skoðað hvort eitthvað er sem 

gefur til kynna að það væri mögulega verið að skoða eitthvað sem 

ætti ekki að vera að skoða. 

 

Davíð talaði enn fremur um það að eftirlitið væri eiginlega með tvennum hætti, 

annars vegar eftirlit yfir notkun og hins vegar væri athugað hvort viðkomandi gögn eða 

sjúkraskrá væru yfirhöfuð skoðuð. 

 

Birna nefndi í því samhengi að stundum væri erfitt að hugsa til þess að lenda í því að 

þurfa að svara fyrir það af hverju hefði verið farið í tiltekna sjúkraskrá. Hún sagðist hafa 
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áhyggjur af því að muna ekki í hvaða tilgangi hún hefði þurft að opna sjúkraskrána. Birna 

sagði: 

 

Og meira að segja þau gögn sem er verið að skanna og tengja . . . 

Sko þetta er bara spurning um sekúndubrot, bara fletta upp 

kennitölu á sjúkling, finna réttan stað og hengja viðhengið og út . 

. . Og maður er ekki að lesa neitt, þetta tengist manni ekki að neinu 

leyti öðruvísi en þetta . . . Og þá hugsa ég stundum, vá Guð svo er 

ég kannski spurð eftir 3 ár hvað varst þú að fletta þessum upp? Ég 

mundi ekkert muna það eða sko vita eða neitt. 

 

Davíð talaði um það að starfsmenn væru yfirleitt vel meðvitaðir um eftirlitið og 

eftirlitsnefndina og að það væri viss hemill. Davíð sagði: „Ég held að það megi líka gera 

nógu mikið úr því þegar nefndin gefur út skýrslur sínar, að hún hafi skoðað mikið.“ 

 

Harpa sagði að hægt væri að sjá í kerfinu hvenær starfsmaður lokaði einni sjúkraskrá 

og færi yfir í næstu. Einnig sæist ef viðkomandi færi jafnvel fyrir mistök inn í sjúkraskrá og 

strax út aftur. Þá sæist að stoppið væri of stutt og nær útilokað að hægt hefði verið að 

lesa eitthvað. Harpa sagði að kerfið biði ekki upp á mjög nákvæma skráningu á hvað væri 

gert inni í hvert sinn. Harpa sagði: 

 

Ef starfsmaður býr eitthvað til, býr til blað, staðfestir blaðið . . . Býr 

til viðhengi, þá er nafn starfsmannsins komið þar inn á 

sjúkraskrána. Allar þessar aðgerðir eru sýnilegar en allur þessi 

lestur, það er svolítið erfitt að logga hann. Við sjáum ekki hvar 

augun eru. 

 

Davíð sagði að allt væri skráð og „loggað“ en stundum væri erfiðleikum bundið að ná 

í loggana. Verið væri að vinna í því að búa til einfaldara tól til að kalla fram allar 
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upplýsingar þar sem mörg kerfi væru á vegum spítalans. Fannar sagði: „Eins og þeir segja 

í læknisfræðinni, If you don't take a tempature then you don't find a fever.“ 

 

Einar og Birna ræddu um svokallaða uppflettilista sem urðu til þegar farið væri inn í 

sjúkraskrá. Þá skráðist fullt nafn viðkomandi starfsmanns inn á sjúkraskrána. Ekki sæist 

hins vegar nákvæmlega í hvaða tilgangi, nema kafað væri djúpt og leitað vel í kerfunum. 

Einar sagði að aukist hefði verið að einstaklingar úti í bæ væru að biðja um rafrænu 

uppflettilistana og það gæti kallað á spurningar. Einar sagði: 

 

Þetta á að vera öryggisráðstöfun svo fólk sé ekki að fara inn nema 

þeir eigi erindi. Það kemur fyrir að fólk áttar sig ekki á því að 

einhverjir ritarar eru að vinna í málinu og maður verður að útskýra 

það af hverju það er tilkomið . . . Læknirinn las inn skýrsluna og 

það þurfti læknaritara til að skrifa hana og það er ekki furða að 

fólk spyrji því það hefur aldrei heyrt þennan læknaritara nefndann 

og aldrei hitt hann. 

 

Birna hafði þetta að segja um uppflettilistana: 

 

Eg veit að það er jú alveg hrikalega mikill fælingarmáttur falinn í 

þessum listum . . . En það er fælingarmáttur í þessu varðandi það 

að starfsfólk sé ekki að kíkja í sjúkraskrár sem það á ekki erindi í . 

. . Já, en mér finnst þetta samt svakalegur ókostur . . . Maður 

gengur ekki inn í neinar stofnanir í þjóðfélaginu og segir . . . Ég vil 

fá nöfn allra sem hafa skoðað mín gögn hér. Hvergi nokkurs 

staðar. Þú fengir ekki einu sinni eitt nafn . . . Þannig að þetta er 

svolítið svona sérstakt. 
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Einar nefndi að það væru dæmi um að starfsfólk hefði getað sýnt fram á að það hefði 

farið inn í sjúkraskrár í góðum og gildum erindum. Hann sagði enn fremur að því miður 

væri hitt algengara að viðkomandi ætti ekkert erindi. Einar sagði: „Enda á maður ekki að 

fletta upp nema eiga alveg skýrt erindi og skilja eftir sig slóð. Það þarf að brýna það 

hugsanlega fyrir mönnum.“ Hann ræddi um ferilinn sem fer af stað ef starfsmenn yrðu 

uppvísir að því að fara inn í sjúkraskrá án þess að eiga þangað erindi. Einar sagði: „Nefndin 

afgreiðir það til yfirmanna viðkomandi og það fer yfirleitt í áminningu. Það er tekið hart á 

því ef ekki er hægt að gera grein fyrir uppflettingu skilmerkilega, þá hafa starfsmenn 

fengið áminningu.“ 

 

Davíð talaði um að vegna samtenginga milli Landspítala og annarra 

heilbrigðisstofnana næði eftirlitið út fyrir spítalann. Davíð sagði: 

 

Ég geri ráð fyrir að allir viti að það sé verið að fylgjast með rafrænni 

sjúkraskrá . . . Akureyri hlýtur að upplýsa sitt fólk. Það er kannski 

erfitt að koma okkar að, en ég held að fólk bara átti sig á því að 

það er loggað. Þannig að við höfum gert athugasemdir og við 

fengum skýringar. 

 

Fannar sagði að í tengslum við samtengingar væru gerðar miklar kröfur. Hann sagði: 

 

Þegar við leyfum fólki að koma inn í okkar kerfi þá þurfa þau að fá 

öryggisúttekt frá embætti Landlæknis. Þannig að við gerum mjög 

miklar kröfur bæði innan húss og þá líka til þeirra sem við hleypum 

inn. 

 

Davíð talaði um það að einnig væri mikið eftirlit með sjálfum tölvukerfum spítalans, 

að þau væru í lagi og virkuðu eins og til væri ætlast. Davíð sagði að það væru mörg 

eftirlitskerfi í gangi. Kerfin væru flokkuð eftir því hversu mikilvæg þau væru fyrir 
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starfssemi spítalans. Rafræn sjúkraskrá væri flokkuð sem svokallað gullkerfi þar sem það 

væri grunnundirstaðan varðandi gæði og öryggi við meðferð sjúklinga. Davíð sagði að 

stefnan væri að finna út bilun áður en notendur verða varir við þær. Davíð lýsti því hvernig 

staðið væri að málum þegar tilkynning um bilun bærist. Hann sagði: 

 

Fyrst eru þetta bara innri tilkynningar . . . Þá fá allir tölvu- og 

tæknimenn tilkynningu . . . Þá byrja allir að skoða, þetta er bara 

combined effort, þetta er bara svo flókið . . . Einn starfsmaður í 

þjónustuverinu sem er á rekstrarvakt undirbýr það að fara að 

senda út tilkynningu . . . Ef bilunin er bara bundin við einn 

einstakling þá þurfum við ekki að blasta þessu. 

 

Davíð talaði um eftirlitsgátt sem notuð væri til þess að skoða uppflettingar í rafrænni 

sjúkraskrá. Davíð sagði: 

 

Við erum með eftirlitsgátt sem að við getum farið inn í og slegið 

inn kennitölu . . . Eftirlitsgáttin er tæki sem flettir upp í öllum 

uppflettingum í rafrænni sjúkraskrá, þá get ég annaðhvort slegið 

inn kennitölu starfsmanns eða kennitölu sjúklings og get fengið að 

sjá yfir tímabil yfir allar uppflettingar og í hvaða kerfi það er. 

 

Davíð nefndi að bæta mætti eftirlitsgáttina þannig að upp kæmi sjálfvirk viðvörun ef 

eitthvað óvanalegt ætti sér stað. Hann taldi að betra væri að viðhafa meira sjálfvirkara 

eftirlit og minni hömlur. Davíð sagði: „Það vantar bara peninga til þess að fara í þessa 

mögulegu sjálfvirku eftirlitsgátt sem væri á sterum og með sjálfvirkri flöggun.“ 

 

Viðmælendur ræddu um öryggi og gæði rafrænnar sjúkraskrár. Ari nefndi 

upplýsingaöryggisstefnuna og að þar væri að finna lýsingar á því hvernig bregðast ætti við 

ef upp kæmu bilanir. Harpa sagði að til væru neyðaráætlanir á öllum deildum spítalans ef 
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tölvukerfin biluðu. Fannar lagði áherslu á það að mikið væri lagt upp úr öryggi rafrænnar 

sjúkraskrár og að hún virkaði eins og til væri ætlast. Fannar sagði: 

 

En það má líka eins segja ef það kemur upp eldur á 

sjúkraskrársafni spítala þá eru pappírsskrárnar komnar að hruni . 

. . Þú veist þú átt ekki einu sinni séns á að ná þeim ever en auðvitað 

væri það jú ólíklegt og gerðist sjaldan . . . Þá væntanlega er eins 

með rafræna sjúkraskrá. Við viljum að það sé jafn ólíklegt að hún 

fari niður, allavega lengi, eins og það kvikni í sjúkraskrársafninu. 

 

Ingibjörg bar einnig saman sjúkraskrá á pappírsformi við þær rafrænu í tengslum við 

öryggismál. Hún sagði: „Týndar sjúkraskrár, ég meina pappírssjúkraskrár. Þetta skeður 

ekki með rafrænt þannig að því leyti þá held ég að rafrænar sjúkraskrár séu öruggari.“ 

 

Ari sagði að ekki væru mörg dæmi um að utanaðkomandi hefði reynt að komast inn í 

rafræna sjúkraskrá. Ari sagði: 

 

Við reynum að vera með okkar netöryggi gott en maður er 

náttúrulega hræddur við það. Það er stórhætta að þetta gerist . . 

. Mesta hættan er að það gerist bara innan spítalans vegna þess 

að spítalinn er svo opinn og þú átt tiltölulega auðvelt með að 

setjast bara niður við einhverja tölvu . . . Jafnvel með lykilorðið 

límt á skjáinn. Þannig að ef þú værir með einbeittan brotavilja eru 

það þá jafnvel meiri ógnir en einhverjir hakkarar úti í heimi. 

 

Gunnar tók undir með Ara og sagði: „Ja, ég veit ekki til þess að það hafi verið ráðist á 

grunnana okkar, það hefur allavega enginn komist inn.“ Gunnar sagði enn fremur að 

fundist hefðu tölvur tengdar við kerfið sem væru ekki á vegum spítalans. Harpa nefndi 
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vírusvarnir spítalans og sagði: „Mér skilst að að vírusvarnir séu stöðugt að bjarga okkur 

frá einhverjum árásum.“ 

 

Davíð ræddi um lykilorð starfsmanna og talaði um að stefnt væri að því að halda viku 

upplýsingaöryggis til þess að auka öryggisvitund. Þá yrði meðal annars lögð áhersla á að 

starfsfólk passaði upp á lykilorðin og hefði þau ekki sýnileg öðrum. Hann benti á að 

starfsfólk hefði góðan aðgang að kennslumyndböndum á innra neti spítalans þar sem 

fjallað væri um öryggismál. Harpa kom einnig inn á málefnið varðandi lykilorðin og sagði 

að sífellt væri verið að hamra á því að halda þeim leyndum, ekki lána þau og passa upp á 

að láta þau ekki liggja á glámbekk. Harpa sagði að upp hefðu komið mál varðandi 

misnotkun á lykilorðum en að þeim hefði farið fækkandi. Harpa sagði: 

 

Stöðin lokast sjálfvirkt eftir ákveðinn tíma, held að það sé stillt á 

klukkutíma . . . Það kom meira af þessu hérna einu sinni, fólk var 

að koma og kannaðist bara ekkert við að hafa skráð þetta. Ég sagði 

að þetta væri þá bara þannig að einhver hafi farið inn á svæðið og 

að það hafi skilið þetta eftir opið. 

 

Birna nefndi að hún hefði áhyggjur af því að öryggið væri ekki eins gott og rætt væri 

um. Hún hafði einnig áhyggjur af því að úrelding á tækjum og tólum myndi geta haft áhrif 

á öryggi og gæði sjúkraskráa. Birna sagði: 

 

Tækin úreldast og svona . . . En okkur er alltaf sagt sko þetta er allt 

gulltryggt og æðislegt en svo er þetta svona. Sko ég hérna fór með 

disklinga niður á tölvudeild . . . Það er langt síðan, mörg ár og þeir 

bara. Hvaða kelling er þetta og hvað er hún að biðja um . . . Sögðu 

bara nei. Við erum ekki með neitt svona, ég ruslaðist bara hérna 

aftur upp með diskana og hugsaði bara með mér . . . Þetta er bara 

ónýtt efni.? 
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Gunnar sagði að spítalinn væri með áætlun um samfelldan rekstur þar sem reynt væri 

að spá fyrir um allra verstu ógnanir sem stefnt gætu tölvukerfunum í hættu. Gunnar sagði: 

 

Kerfið okkar er náttúrulega í afritun . . . Þetta er speglað en það er 

ekki alltaf alveg eins báðum megin . . . Þetta meira syncar sig . . . 

Það kemur ekki eitt inn og klikk, þetta er ekki alveg spegilmynd, 

þetta laggar svona aðeins. Þetta eltir hvort annað. Svo erum við 

með afrit eins og ég segi annarsstaðar og svo erum við með afrit 

af því líka. Það er lifandi afrit og svo er þetta sem kallað er tape, 

það eigum við breytingaafrit einhver ár aftur í tímann. Og það er 

af öllum skjalasvæðum og jú ætli það sé ekki af gagnagrunninum 

líka, þannig að það er nokkuð öflugt það kerfi allt saman. 

 

Gunnar sagði: „Allt sem tengist rafrænni sjúkraskrá eins og til dæmis skráningar . . . 

Þetta þarf að gerast á formlegan hátt og rekjanleiki þarf að vera frá A til Ö.“ Gunnar sagði: 

 

Við berjumst gegn því að fólk geti prentað og við viljum tryggja að 

það sé búið til svona audit trail . . . Að það sé skráð inn í sjúkraskrá 

hver bjó þau til, hver ber ábyrgð á þeim . . . Og við vorum að benda 

á að sá sem setur gögnin inn, hann ber svolitla ábyrgð á þeim. Og 

hver tryggir réttleikann, ef einhver annar gæti búið til einhver 

gögn og sett þarna inn, færu þau þá bara sjálfkrafa inn? Er þá 

komin einhver veikur hlekkur í þessum samskiptum? 

 

Gunnar sagði að mikil áhersla væri lögð á það að sá sem byggi til gögnin ætti að setja 

þau inn í sjúkraskrána. Hann sagði: 
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Við erum mjög á móti því að þriðji aðili . . . Skrái eitthvað sem 

einhver annar gerir . . . Þetta er bara svona eins og þú ferð í hópefli 

og eitthvað orð er látið ganga hringinn skilurðu, það breytist, það 

tapast strax eitthvað. Er það öryggismál?  
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12  Umræður og samantekt 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig staðið var að sjúkraskrármálum á 

Landspítala og að skoða stefnumótun varðandi sjúkraskrár meðal stjórnenda og 

starfsmanna spítalans. Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

ályktanir dregnar af þeim. Enn fremur verður leitast eftir að svara 

rannsóknarspurningunum: 

 

1) Hvernig meðhöndlun og notkun á virkum sjúkraskrám á pappírsformi og 

rafrænum sjúkraskrám væri háttað. 

 

2) Hver væri stefnan varðandi sjúkraskrár Landspítala, rafrænar og á pappírsformi. 

 

3) Hvort stefnt væri að því að færa sjúkraskrár á pappírsformi yfir á rafrænt form 

og ef svo, hvernig yrði það gert með tilliti til tækni, fjármagns, aðferða, tækja og 

búnaðar. 

 

4) Hvort hugað væri að skjalastjórn innan rafrænnar sjúkraskrár. 

 

5) Hvernig staða Landspítala í sjúkraskrármálum væri í samanburði við önnur lönd. 

 

 

12.1 Sjúkraskrá á pappírsformi 

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að áður en miðlægt sjúkraskrársafn var stofnað 

á Landspítala voru sjúkraskrármálin í ólestri. Þegar byrjað var að fjarlægja sjúkraskrárnar 

út af deildunum urðu viðbrigðin mikil fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Breytingunum fylgdu 

endurskoðun á verk- og vinnulagi og ekki tóku allir jákvætt í það enda vant því að hafa 

gögnin innan seilingar. Viðmælendur nefndu að ennþá væru skjalageymslur og 

skjalaskápar dreifðir um spítalann sem þyrfti að tæma. Ennþá væri mikið verk óunnið 
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innan spítalans. Flytja þyrfti öll sjúkraskrárgögn á pappírsformi á miðlægt sjúkraskrársafn, 

bæði til þess að bæta aðgengi og gæta öryggis gagnanna. Í fyrirmælum Landlæknis um 

öryggi og gæði sjúkraskráa segir að sjúkraskrár á pappírsformi skuli varðveita í 

aðgangsstýrðu rými þannig að tryggt sé að þær glatist ekki og að huga skuli að helstu ytri 

áhættuþáttum eins og til dæmis vatni, raka og sólarljósi. Einnig segir í fyrirmælunum að 

aðgangi og geymslu sé stýrt á þann hátt að óviðkomandi komist ekki í sjúkraskrár og skrá 

skuli uppflettingar, útlán og viðhaft innra eftirlit (Embætti landlæknis, 2015). 

Í umræðum við rýnihóp kom fram að sjúkraskrár á pappírsformi yrðu ennþá til. Þar á 

meðal ýmiskonar eyðublöð og hjúkrunarpappírar og væri það sent til frágangs, skráningar 

og varðveislu á sjúkraskrársafnið. Allir viðmælendur voru sammála um það að greinilegt 

væri að dregið hefði mikið úr framleiðslu á pappír síðustu árin. 

Viðmælendur bentu á að stofnunin væri ekki orðin pappírslaus þrátt fyrir sett 

markmið um að það myndi verða árið 2016. Stefnan virðist heldur ekki hafa verið gefin út 

formlega af stjórnendum spítalans. Sumir viðmælendur nefndu að þróunin væri of hæg í 

átt frá pappírsumhverfinu. Þar hefðu einnig utanaðkomandi þættir haft áhrif sem 

Landspítali hefði ekki stjórn á, mátti þar á meðal annars nefna stjórnvöld og skort á 

fjármagni. 

Í rýnihóp barst talið einnig að skilum til Þjóðskjalasafns Íslands og að Landspítali væri 

búinn að skila inn einhverjum sjúkraskrárgögnum sem væru eldri en 30 ára. Rýnihópurinn 

talaði um að vitað væri um mikið meira magn til viðbótar. Rýnihópurinn var sammála um 

að skil til Þjóðskjalasafns Íslands væri besti kosturinn til þess að tryggja varðveislu og 

vernd elstu gagnanna. Er það í fullu samræmi við lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. 

Í 13. gr. laganna stendur að hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands sé meðal annars að taka við 

og varðveita skjöl og önnur gögn frá afhendingarskyldum aðilum. Það á við ef tiltekin skjöl 

og gögn innihalda upplýsingar sem þýðingu hafa meðal annars fyrir réttindi og hagsmuni 

borgaranna. 

Rýnihópurinn talaði um að talsvert væri afgreitt af afritum til annarra 

heilbrigðisstofnana. Með tilkomu rafrænnar samtengingar við aðrar heilbrigðisstofnanir 

hefði vinnulag breyst. Unnt væri að skanna inn eldri gögn í rafræna sjúkraskrá og væri það 

til mikilla bóta fyrir sjúklinga og starfsmenn. Þörfin fyrir því að senda viðkvæm 

sjúkraskrárgögn með bréfapósti eða öðrum leiðum hefði því minnkað umtalsvert mikið. 
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Það uppfyllir fyrirmæli Landlæknis um öryggi og gæði sjúkraskráa frá árinu 2015. Þar segir 

að óheimilt sé meðal annars að senda sjúkraskrárupplýsingar með tölvupósti og 

almennum bréfapósti. 

Viðmælendur bentu á að ekki væri gott að hafa sjúkraskrárkerfið tvöfalt þannig að 

notast væri bæði við sjúkraskrár á pappírs- og rafrænu formi. Það gæti beinlínis ógnað 

öryggi sjúklinga við meðferð og umönnun þeirra. 

Viðmælendur voru sammála um að stjórnendur Landspítala virtust ekki hafa mótað 

neina ákveðna stefnu varðandi sjúkraskrár á pappírsformi. Einn viðmælandi benti á að 

hluti af ástæðunni fyrir því mætti rekja til vöntunar á drífandi stjórnendum sem tækju 

málin í sínar hendur. 

Viðmælendur nefndu að þar sem yfirstjórn hefði ekki tekið ákvörðun um að skanna 

inn eldri sjúkraskrár á rafrænt form hefði tæknileg hlið verksins ekki verið skoðuð. 

Viðmælendur töldu að fyrst og fremst þyrfti að huga að nota- og sönnunargildi gagnanna 

áður en sú ákvörðun yrði tekin. Í ÍST/ISO-15489:2001 staðalinn um upplýsingar og 

skjalfestingu segir að í RSSK séu sönnunarskjöl fönguð í úthugsað ferli sem jafngildir 

skráningu, þannig að þau haldi áfram að vera ósvikin, nothæf og aðgengileg. Að skanna 

inn eldri sjúkraskrárgöng þyrfti meðal annars að skoða með tilliti til kostnaðar og umfangs 

og hvort það myndi koma til með að auka öryggi við meðferð sjúklinga. Viðmælendur voru 

sammála um það að ef skanna ætti allar sjúkraskrár á pappírsformi yrði það viðamikið og 

kostnaður við það yrði gífurlega mikill. Viðmælendur töldu því ekki líklegt að farið yrði út 

í slíka framkvæmd. Enn fremur bentu þeir á að upplýsingar í elstu gögnum væru ekki 

lífsnauðsynlegar við meðferð sjúklinga. Er það í samræmi við 6. gr. laga um sjúkraskrár nr. 

55/2009 en þar segir að í sjúkraskrá skuli færa með skipulegum hætti atriði sem 

nauðsynleg eru vegna meðferðar sjúklinga. Viðmælendur voru sammála um að þeim 

gögnum væri best að skila til Þjóðskjalasafns Íslands þar sem hægt væri að nálgast þau ef 

á þyrfti að halda. 

Samkvæmt viðmælendum var ljóst að sjúkraskrám á pappírsformi færi fækkandi á 

Landspítala. Spítalinn hefði meðal annars fjárfest í nýjum tölvukerfum til þess að leysa 

pappírinn af hólmi. Unnið hefði verið markvisst að því að allar nýjar sjúkraskrár væru á 

rafrænu formi. Það væri framtíðarmiðillinn og enn fremur fylgdi það ákvæði laga um 
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sjúkraskrár nr. 55/2009, en í 4. gr. laganna segir að sjúkraskrár skuli vera á rafrænu formi 

að því marki sem unnt er. 

Utanaðkomandi ógnir geta stefnt sjúkraskrám á pappírsformi í hættu, meðal annars 

má þar nefna nefna eldsvoða, vatnsleka, sólarljós og ryk. Enn fremur er aðgengi að 

upplýsingum á pappírsformi óaðgengilegra og óöruggara (Staðlaráð Íslands, 2005). 

Skjalasöfn á pappírformi taka einnig mun meira pláss í húsnæði stofnana. 

Ljóst var að unnið væri markvisst að því innan Landspítala að allar nýjar sjúkraskrár 

væru á rafrænu formi. Hluti af því væri tilkomin vegna stefnu um að stofnunin verði 

pappírslaus eða dragi að minnsta kosti verulega úr pappírsnotkun. Enn fremur til þess að 

bæta aðgengi og öryggi að sjúkraskrárgögnum. Auðveldara væri einnig að viðhafa ítarlegt 

eftirlit með notkun heilbrigðisstarfsfólks í rafrænni sjúkraskrá. Taldar væru litlar líkur á því 

að rafræn kerfi gætu legið niðri í það langan tíma að það gæti ógnað öryggi sjúklinga. 

 

 

12.2 Rafræn sjúkraskrá 

 

Kumar, Kumari, Sharada og Mangala (2012) sögðu að þörfin hefði aukist fyrir því að 

viðhafa örugga og skilvirka rauntímaskráningu. Enn fremur að þörfin hefði aukist fyrir því 

að tryggja varðveislu sjúkraskráa í sjúkraskrárkerfum. Er það í takt við skýra og yfirlýsta 

stefnu stjórnenda Landspítala að sjúkraskrá spítalans væri rafræn (Landspítali. (e.d.-a). 

Viðmælendur bentu á að spítalinn ræki um 70 til 100 klínísk kerfi og að mikil áskorun og 

kostnaðarsamt verk væri framundan. Það fælist meðal annars í því að þróa, samþætta og 

byggja upp rafræna sjúkraskrá og annarra kerfa tengd henni. 

Viðmælendur sögðu að sjúkraskrá Landspítala væri ekki ennþá orðin eingöngu á 

rafrænu formi en unnið væri markvisst að því. Þeir nefndu að huga þyrfti að ýmsum 

þáttum, sem tengdust rafrænum kerfum, sem bættu og styrktu notkun þeirra. Mætti þar 

á meðal nefna að hafa gott viðmót fyrir notendur og að setja þyrfti miklar kröfur varðandi 

öryggi og gæði. Er það í takt við það sem Papanicolaou (2016) sagði að með tilkomu 

rafrænna sjúkraskráa urðu til nýjar áskoranir varðandi persónuvernd og öryggi. Í ISO/TR 

20514:2005 segir að sjúkraskrárgögn á rafrænu formi innihaldi meðal annars afturvirka, 
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samhliða og tilvonandi upplýsingar. Häyrinen, Saranto og Nykänen (2008) komu inn á að 

aðaltilgangur þeirra væri að styðja við áframhaldandi, gæðamikla og öfluga 

heilbrigðisþjónustu. Jafnframt nefndu viðmælendur að huga þyrfti að því að stöðugleiki 

og gott aðgengi væri nauðsynlegt á meðan þróun, uppfærslur og endurnýjun ætti sér 

stað. 

Viðmælendur nefndu að mikill kostnaður fylgdi rafrænum kerfum hvort sem verið 

væri að fjármagna og kaupa ný kerfi eða endurbæta þau sem væru í notkun. Viðmælendur 

töluðu um að nauðsynlegt væri að heilbrigðisstarfsfólk, sem ynni með kerfin, gæti treyst 

því að þau virkuðu alltaf hratt og örugglega. Í reglugerð um sjúkraskrár nr. 550/2015, 10. 

gr. er tilgreint að ábyrgðaraðili sjúkraskráa skuli tryggja heilbrigðisstarfsmönnum 

viðunandi starfsumhverfi. Þar á meðal er talað um öryggi notkunar og vinnsluhraða. 

Viðmælendur nefndu að með tilkomu rafrænnar sjúkraskrár hefði starf og verklag 

starfsfólks breyst töluvert og héldi áfram að breytast eftir því sem fleiri þættir yrðu 

rafrænir. Auðveldara væri að stýra aðgangi að trúnaðarupplýsingum og aðgengi væri 

betra. Samkvæmt Eysenback (2001) væri talið að rafræn heilbrigðisþjónusta gæti meðal 

annars stuðlað að bættum aðgangi sjúklinga að eigin heilsufarsupplýsingum og auðveldað 

samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Það væri einnig í samræmi við stefnu Landlæknis um 

rafræna sjúkraskrá og heilbrigðisnet sem gildir til ársins 2020. Þar væru meginmarkmiðin 

meðal annars að tryggja öruggan aðgang heilbrigðisstarfsmanna að 

sjúkraskrárupplýsingum og að tryggja öruggan aðgang einstaklinga að eigin 

heilsufarsupplýsingum. 

Stjórnendur á stofnuninni virtust vera með skýra og markvissa stefnu er kemur að 

málefnum varðandi sjúkraskrár. Þeir hafa sett sér langtíma- og skammtímamarkmið en 

gera sér grein fyrir að það tekur tíma og kostar mikla fjármuni að framkvæma hana. Leitað 

væri til utanaðkomandi sérfræðinga til þess að leggja mat á aðstæður og fá álit þeirra, til 

þess að koma málum til betri vegar. Stjórnendur gerðu sér grein fyrir hversu mikilvægt 

væri fyrir starfsemi stofnunarinnar að rafræn kerfi væru örugg og í hæsta gæðaflokki. 

Stefnumótun á rafrænni sjúkraskrá fer að mestu fram hjá yfirmönnum og virðast 

starfsstéttir sem vinna mikið með rafræna sjúkraskrá ekki hafðir mikið með í ráðum um 

þau málefni. 
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Viðmælendur voru nær allir sammála um það að þrátt fyrir að mikið hefði áunnist í 

að gera sjúkraskrána eingöngu rafræna væri ennþá töluvert í land með að ljúka við verkið. 

Starfsfólkið virtist vera jákvætt fyrir breytingunum sem fylgdi tækniþróun og 

umbreytingunni á því að skipta yfir í rafrænt umhverfi. 

Viðmælendur voru nokkuð sammála um að Landspítali stæði sig ágætlega í 

samanburði við erlendar heilbrigðisstofnanir þegar kæmi að málefnum rafrænnar 

sjúkraskrár. Stjórnendur og starfsmenn fylgdust með og litu til annarra landa þegar kæmi 

að þróun og stefnumótun í rafrænni sjúkraskrá. Spítalinn væri samt fremur aftarlega í 

tengslum við samræmingu í skráningarhluta rafrænnar sjúkraskrár og að ennþá væri verið 

að nota sjúkraskrár á pappírsformi. 

 

 

12.3 Heilsugátt 

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að viðmælendur voru nær allir sammála um að 

Heilsugáttin væri mjög góð viðbót við rafræna sjúkraskrá. Heilsugáttin væri hönnuð og 

þróuð innan Landspítala til þess að tengja saman öll rafrænu sjúkraskrárkerfin sem 

spítalinn þyrfti á að halda. Viðmælendur sögðu að Heilsugáttin hefði stækkað nokkuð 

hratt og að notkunin hefði aukist. 

Sumir viðmælendur töluðu um það að markmiðið með Heilsugátt væri einnig að 

auðvelda heilbrigðisstarfsfólki vinnu við rafræna sjúkraskrá, kerfið væri notendavænna 

og hraði og stöðugleiki væri meiri. Kerfislega séð væri auðveldara að gera breytingar í 

Heilsugátt að ósk notenda og að það væri ódýrari lausn en að gera breytingar í Sögu. 

Viðmælendur töluðu um að með Heilsugátt hefði tekist að komast aðeins út úr 

umhverfinu sem rafræna sjúkraskrárforritið Saga byði upp á. Farið væri að líta á Heilsugátt 

sem nýja rafræna sjúkraskrárkerfið en ekki væri þó stefnt að því að hætta að nota Söguna 

þar sem Sögu gagnagrunnurinn væri undirstaðan að Heilsugáttinni. 

Viðmælendur voru sammála um að með tilkomu Heilsugáttarinnar væri auðveldara 

að tengja saman heilbrigðisstofnanir í landinu. Markvisst væri verið að vinna að því að 

hleypa öðrum stofnunum inn til þess að veita aðgang að mikilvægum 
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heilsufarsupplýsingum. Það væri jákvæð þróun að opna meira fyrir heilsufarsgögn. Það 

myndi jafnframt auka á öryggi og gæði allrar sjúkrahúsþjónustu í landinu. Notkun 

rafrænnar heilbrigðisþjónustu á að geta leitt til betra aðgengis og aukinna gæða í 

heilbrigðisþjónustu og á það við um öll tæki og þjónustu þar sem upplýsingatæknin er 

notuð. Það á meðal annars við um rafrænar sjúkraskrár og upplýsinga- og gagnaflæði milli 

heilbrigðisstarfsfólks, sjúkrahúsa og sjúklinga (European Commission, e.d.). 

Viðmælendur nefndu að aðeins hefði borið á neikvæðni í garð Landspítala þar sem 

öðrum stofnunum fyndist spítalinn vera að þröngva þeim til þess að nota kerfið. Allar 

beiðnir og tilvísanir þyrftu að fara þar í gegn og til þess þurfi samtengingu við Landspítala. 

Í 18. gr. laga um sjúkraskrár nr. 55/2009 er kveðið á um heimild til að samtengja 

rafræn sjúkraskrárkerfi. Þar segir að umsjónaraðila sjúkraskráa sé heimilt að veita öðrum 

heilbrigðisstofnunum beinan aðgang að sjúkraskrám með samtengingu rafrænna 

sjúkraskrárkerfa. Enn fremur segir að um öryggi persónuupplýsinga við samtengingu beri 

að hlíta lögum um persónuvernd og meðferð persónuverndar, og reglum Persónuverndar 

um öryggi persónuupplýsinga. 

Þrír viðmælenda ræddu öryggi og aðgang að Heilsugátt. Þeir nefndu að spítalinn 

stjórnaði hverjir fengu aðgang og að uppfylla þyrfti ákveðin skilyrði. Þeir töldu að mjög 

gott eftirlit og stjórnun væri á öllum aðgangi.  

Viðmælendur ræddu um að kostir Heilsugáttarinnar hefðu sýnt sig þegar hún var 

prófuð á spjaldtölvum og að það myndi nýtast betur þegar aukið yrði við skriflega þáttinn 

í Heilsugátt. Einn viðmælenda nefndi að stór galli á Heilsugátt og Sögu væri að 

gagnagrunnurinn væri ekki staðlaður. Ólafur Róbert Rafnsson (2010) sagði að ISO 27001 

staðallinn um upplýsingaöryggi gæti stutt við grunnkröfur kerfa. Það ætti meðal annars 

við um það að skipulagi væri komið á kerfið, haldið væri utan um skjöl og skrár, rekjanleiki 

væri til staðar og að unnið væri að stöðugum umbótum á kerfinu. 

Viðmælendur töluðu um að í tengslum við Heilsugátt hefði hafist þróun á skjáborðum 

að erlendri fyrirmynd. Sífellt væri verið að þróa skjáborðin áfram. Starfsfólk væri mjög 

ánægt með skjáborðin og að þau hjálpuðu mikið til við meðferð sjúklinga og bættu öryggi 

og gæði þjónustunnar. Einn viðmælandi nefndi að þótt Heilsugáttin væri góð þá þyrfti að 
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þróa hana betur og því erfitt að segja til um hvort hún yrði framtíðarlausnin í rafrænni 

sjúkraskrá. 

 Heilsugátt var smíðuð á Landspítala til þess að mæta kröfum um notendavænni, 

hraðvirkari rafræna sjúkraskrá. Unnið væri stöðugt að umbótum til þess að styrkja kerfið 

enn betur. Samtenging Landspítala við aðrar heilbrigðisstofnanir í gegnum Heilsugátt væri 

góður eiginleiki kerfisins. Það bætti rafræn samskipti og samstarf og gerði mögulegt að 

auka öryggi sendinga á milli stofnananna. 

 

 

12.4 Skjalastjórn 

 

Ávinningur af skjalastjórn er margvíslegur fyrir fyrirtæki og stofnanir. Í ÍST/ISO 15489 

staðlinum um skjalastjórn eru talin upp nokkur atriði sem stjórn á skjölum felur í sér. Þar 

má meðal annars nefna að það auðveldar að setja stefnu og staðla og stuðlaði að bættum 

verklagsreglum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að skjalastjórn á sjúkraskrám á 

pappírsformi hefði tekið framförum eftir stofnun miðlægs sjúkraskrársafns. Með því hefði 

tekist að koma nær öllum sjúkraskrám á pappírsformi í skipulagt horf, þótt mikið verk væri 

enn óunnið. Samkvæmt Magneu Davíðsdóttur, Jóhönnu Gunnlaugsdóttur og Gylfa 

Dalmann Aðalsteinssyni (2016) er talin aukin hætta á því að skjöl rati í rangar hendur eða 

eyðileggist sé kerfisbundin skjalastjórn ekki fyrir hendi. Auk þess stuðli hún að gegnsæi og 

rekjanleika í rekstrinum. 

Viðmælendur nefndu að fyrir stofnun miðlægt sjúkraskrársafns hefði starfsfólk 

viðhaft mismunandi vinnubrögð þannig að það vantaði upp á samræmingu, bæði innan 

og á milli deilda. Gæði sjúkraskráa hefði af þeim sökum verið misgóð. Léleg skjalastjórn 

og ólík vinnubrögð leiddu oft á tíðum af sér að ekki fundust sjúkraskrár á pappírsformi 

þegar á þurfti að halda. 

Viðmælendur nefndu einnig að skjalastjórn hefði áður verið með misjöfnum hætti. Á 

sumum deildum hafði hún verið mjög skipulögð og mikill áhugi verið fyrir því að bæta úr 

málunum. Annars staðar hefur verið talsverð þörf á að bæta skjalastjórn. 
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 Að mati Saffady (2011) gilda hugtök og aðferðir tengdar skjalastjórn um allar 

skráðar upplýsingar á öllum sniðmátum, það er á pappírsformi, myndrænu formi og 

rafrænu formi. Viðmælendur töluðu um að gagnamagn í rafrænu umhverfi Landspítala 

hefði aukist gríðarlega hratt og að nauðsynlegt væri að bæta skipulag með rafrænni 

skjalastjórn. Tilkoma rafrænnar sjúkraskrár hafði breytt störfum og verklagi starfsfólks 

töluvert og talið væri að þróunin myndi halda áfram í framtíðinni. Talið var nauðsynlegt 

að beita verkfærum skjalastjórnar í rafrænu umhverfi og gæta að innra skipulagi í kerfum. 

Einn viðmælandi taldi að það mætti bæta leitarmöguleikana í kerfin sem nú væru í rekstri. 

Tveir viðmælendur nefndu skjalastjórn innan Landspítala almennt þegar talið barst 

að skjalastjórn innan rafrænna kerfa. Þeir nefndu að skjalastjórn innan spítalans væri ekki 

í nógu góðum farvegi og að það væru margar reglur á öllum stöðum og að allir væru með 

sitt eigið kerfi. Það vantaði tilfinnanlega allsherjarsamræmingu og skipulagningu. Enn 

fremur væru einhverjar deildir að nota sérstök skjalavistunarforrit en aðrar ekki. Þessar 

niðurstöður voru í samræmi við rannsókn sem gerð var af Stainbrook, Zweerink og Knight 

(2014). Sú rannsókn skoðaði skjalastjórn upplýsinga innan bandarískra 

heilbrigðisstofnana. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þörf væri á að bæta aðferðir við 

stjórnun upplýsinga tengdum kjarnastarfssemi skipulagsheildanna. Enn fremur leiddi sú 

rannsókn í ljós að flestar stofnanirnar höfðu ekki mótað alhliða stefnu um 

upplýsingastjórnun og að þörf væri á að styrkja og bæta reglur sem sneru að grunnþáttum 

upplýsingastjórnunar. Rannsóknin leiddi í ljós að ekki væri algengt að skjalastjórnarkerfi 

væru innleidd og að þau sem voru til staðar hentuðu yfirleitt ekki þeim mikilvægu 

upplýsingum sem heilbrigðisstofnanirnar varðveita. 

Viðmælendur nefndu að fræða þyrfti starfsfólk um rétta meðhöndlun skjala og kenna 

grunn að skjalastjórn. Þeir töldu starfsfólk spítalans hefðu ekki almenna kunnáttu í 

hvernig ætti að meðhöndla gögn, hver ætti að fá aðgang að þeim og hver ekki og hverju 

mætti eyða og hverju alls ekki. 

Góð skjalastjórn felst í því að hafa ávallt gott aðgengi að þeim upplýsingum og 

þekkingu sem vantar á hverri stundu. Þegar um er að ræða sjúkraskrár á pappírsformi er 

að vissu leyti auðveldara að halda utan um skjalastjórnina, svo lengi sem starfsfólk gætir 

að réttu vinnu- og verklagi. Aðgengi og öryggi er hins vegar mun betra þegar upplýsingar 
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eru á rafrænu formi. Nauðsynlegt er að beita verkfærum skjalastjórnar innan rafrænna 

kerfa til þess að tryggja aðgengileika, vernd og varðveislu gagnanna. 

 

 

12.5 Gæðamál og öryggi 

 

Samkvæmt 4. gr. laga um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 er skilaskyldum aðilum óheimilt 

að ónýta eða farga nokkru skjali í skjalasöfnum sínum nema tilkomi undanþága samþykkt 

af þjóðskjalaverði. Viðmælendur virtust almennt ekki gera sér grein fyrir eða vissu ekki að 

lagalega séð væri opinberum stofnunum óheimilt að farga skjölum sem þau mynda og 

varðveita. Þeir nefndu einnig að þeim fyndist lagaumhverfið flókið og þar sem gagnamagn 

rafrænna gagna væri stöðugt að aukast væri allt flóknara og erfiðara umfangs. 

Viðmælendur ræddu um skil á rafrænum gögnum spítalans til Þjóðskjalasafns Íslands og 

sögðu að það yrði tæknilega mjög erfitt. 

Samkvæmt ISO/IEC 27001 staðlinum um upplýsingaöryggi (2016) tryggir stöðlun 

meðal annars tiltækileika upplýsinga, leynd, réttleika og kæmi í veg fyrir óleyfilegar 

breytingar á gögnum. Ólafur Róbert Rafnsson (2010) sagði enn fremur að staðallinn gæti 

hjálpað til við að styðja við grunnkröfur kerfa. Meðal annars varðandi það að koma 

skipulagi á kerfið, halda utan um skjöl og skrár, rekjanleiki væri til staðar og unnið væri að 

stöðugum umbótum á kerfinu. Viðmælendur voru sammála um að ISO-27001 vottunin 

sem spítalinn hefði væri mjög mikilvægur í tengslum við gagnaöryggi. Þeir nefndu að mikil 

vinna hefði farið í undirbúning og viðhald á vottuninni. Þrátt fyrir að allir ferlar væru ekki 

ennþá orðnir vottaðir væri stefnt að því og að stjórnendur fylgdu þessu vel eftir. 

Viðmælendur ræddu um að með innleiðingu á ISO/IEC 27001 staðalinum hefði 

forgangsröðunin verið sett þannig að rafræn sjúkraskrá gengi út á réttmæti, tiltækileika 

og leynd gagna. Þeir ræddu um að þar sem leyndin væri í fyrirúmi þá væri þátttaka 

starfsmanna í vottuninni nauðsynleg. 

Viðmælendur nefndu að áhersla væri lögð á það að leynilegar upplýsingar ættu ekki 

að komast í hendurnar á þeim sem ekki hefðu tilskilin leyfi til þess. Í 13. gr. laga um 

sjúkraskrár nr. 55/2009 segir að einungis heilbrigðisstarfsmenn sem koma að meðferð 
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sjúklings skuli hafa aðgang að sjúkraskrá sjúklingsins. Allir starfsmenn sem koma að vinnu 

við sjúkraskrár skulu hafa samþykkt og undirritað trúnaðar- og þagnarskyldu sína. 

Samkvæmt viðmælendum höfðu orðið miklar framfarir þegar tekið var í notkun nýtt 

tölvukerfi fyrir aðgangsbeiðnir. Viðmælendur voru sammála um að aðgangsstýringar að 

trúnaðarupplýsingum væru auðveldari í rafrænu umhverfi og að öryggismál væru 

umfangsmikil. Þeir nefndu að engin lykilorð notenda væru gefin út á pappír heldur væru 

þau vistuð í leynihólfi í aðgangskerfinu. Þar væri hver og einn starfsmaður með sitt læsta 

svæði. Aðgangsfulltrúar væru við vinnu á deildum spítalans og þeir ásamt yfirmönnum 

úthlutuðu nýjum lykilorðum ef þörf væri á, eins og til dæmis vegna nýráðninga eða ef 

lykilorð týndust. 

Niðurstöður rannsóknar sem Kristín Ólafsdóttir gerði árið 2001 gáfu til kynna að 

Landspítali uppfyllti ekki kröfur um öryggi og persónuvernd sjúkraskráa og í ljós kom að 

skortur var á upplýsingaöryggisstefnu og stefnumótun sem varðar vernd, aðgangsstýringu 

og öryggi heilsufarsupplýsinga (Kristín Ólafsdóttir, 2001). Samkvæmt viðmælendum og 

fyrirliggjandi gögnum frá Landspítala hefur orðið mikil breyting til batnaðar í þessum 

málum. Spítalinn væri með innleidda upplýsingaöryggisstefnu þar sem áherslum spítalans 

á meðferð og verndun allra gagna og upplýsinga er lýst. Í stefnunni kæmi fram að verja 

þyrfti upplýsingar og gögn í eigu spítalans fyrir öllum ytri og innri ógnum hvort sem þær 

stöfuðu af slysni, ásetningi eða gáleysi. Í stefnunni væri enn fremur sérstök áhersla lögð á 

að gæta öryggis lífsýna, heilsufarsupplýsinga og persónulegra upplýsinga sem tengdust 

starfsmönnum (Landspítali, 2017-c). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að sumum viðmælendum fyndist aðgangur 

heilbrigðisstarfsmanna að rafrænni sjúkraskrá of takmarkaður og fastmótaður þar sem 

hann væri ákveðinn út frá starfsheitum. Þeir voru flestir sammála um að það gæti valdið 

vandamálum við umönnun sjúklinga og valdið hættu við meðferð og öryggi sjúklinga. Í 

7.gr. reglugerðar um sjúkraskrár nr. 550/2015 er fjallað um aðgangsstýringar og þar segir 

að starfsmenn í heilbrigðisþjónustu skulu hafa aðgang að sjúkraskrárupplýsingum sem 

nauðsyn beri til vegna starfa þeirra. Enn fremur segir að í fyrirmælum landlæknis um 

öryggi og gæði sjúkraskráa (2015) væru tilgreindar aðgangsreglur og aðgangsheimildir 

sem byggðust meðal annars á starfsgrein og stöðu. Viðmælendur voru sammála um það 

að betra væri að hafa opnari aðgang og þá betra eftirlit með þeim aðgangi. Eftirlitsnefnd 
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spítalans væri mjög mikilvæg í tengslum við eftirlit með rafrænni sjúkraskrá. 

Viðmælendur sögðu að starfsmenn væru yfirleitt vel meðvitaðir um eftirlitið og 

eftirlitsnefndina og að það væri viss hemill gagnvart misnotkun. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að eftirlit með rafrænni sjúkraskrá væri 

með tvennum hætti. Annars vegar eftirlit yfir notkun og hins vegar hvort viðkomandi gögn 

eða sjúkraskrá væru yfirhöfuð skoðuð. Brýna þyrfti fyrir starfmönnum að ekki eigi að fara 

inn í rafræna sjúkraskrá nema eiga erindi vegna meðferðar sjúklinga. Viðmælendur ræddu 

um leiðir til þess að auka öryggisvitund starfsfólks. Þar á meðal að halda viku 

upplýsingaöryggis þar sem ýmis kennsla og fræðsla væri í boði. 

Viðmælendur nefndu að allt væri skráð og „loggað“ innan rafrænnar sjúkraskrár en 

stundum væri erfiðleikum bundið að nálgast þá „logga“. Unnið væri að því að búa til 

einfaldara tól til að kalla fram allar upplýsingar þar sem mörg kerfi væru á vegum 

spítalans. 

Viðmælendur ræddu um í tengslum við samtengingar á milli Landspítala og annarra 

heilbrigðisstofanna væru gerðar miklar kröfur. Þyrftu þær stofnanir meðal annars að 

standast öryggisúttekt frá embætti Landlæknis. Í 22. gr. laga um sjúkraskrár nr. 55/2009 

segir að ábyrgðar- og umsjónaraðili sjúkraskráa skulu viðhafa virkt eftirlit. Landlæknir 

hefði einnig eftirlit með að lögum sé framfylgt. Enn fremur hefur Persónuvernd eftirlit 

með vinnslu og öryggi persónuupplýsinga í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd 

og vinnslu persónuupplýsinga nr. 77/2000. Í lögum og reglugerðum segir að komi í ljós að 

brotið hafi verið gegn persónuverndarhagsmunum sjúklings skuli brotið kært til lögreglu. 

 Gæði og öryggi rafrænnar sjúkraskrár hefur tekið miklum framförum innan 

Landspítala á síðustu árum. Unnið hefur verið að innleiðingu upplýsingaöryggisstefnu, 

aðgangsstefnu og vottun fengist innan heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar. Skýr stefna 

stjórnenda væri um að uppfylla hæstu gæða- og öryggisstaðla sem tengdust rafrænum 

sjúkraskrárkerfum. Hugað væri að notendavænleika kerfanna þannig að auðveldara væri 

að nálgast mikilvægar heilsufarsupplýsingar hratt og örugglega.  
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Lokaorð 

Í ritgerðinni var fjallað um hvernig staðið væri að sjúkraskrármálum á Landspítala og 

stefnumótun varðandi sjúkraskrár skoðuð meðal stjórnenda og starfsmanna spítalans. Til 

þess að fá innsýn í málaflokkinn voru tekin viðtöl við átta starfsmenn og tvær 

þátttökuathuganir gerðar. Enn fremur var rýnihópur sex starfsmanna myndaður og 

fyrirliggjandi gögn skoðuð. 

 Að inngangi loknum var í öðrum kafla farið yfir fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Skoðuð voru lög, reglugerðir og staðlar sem tengdust viðfangsefninu. 

Enn fremur var fjallað um rafræna heilbrigðisþjónustu (eHealth), skjalastjórn og 

skilgreiningar á sjúkraskrá. Í þriðja kafla var umfjöllun um Landspítala og helstu stefnur og 

áherslur innan hans sem tengdust sjúkraskrá. Í fjórða kafla var fjallað um aðrar 

áhugaverðar rannsóknir sem tengdust viðfangsefninu og fimmti kafli fjallaði um 

Landlækni og hlutverk hans. Í sjötta kafla var fjallað um aðferðafræðina sem beitt var við 

rannsóknina og framkvæmd og úrvinnslu gagna lýst. Í köflum sjö til ellefu voru 

niðurstöður rannsóknar kynntar og er þeim köflum skipt niður samkvæmt þeim þemum 

sem greind voru út úr viðtölunum, þátttökuathugunum, rýnihóp og fyrirliggjandi gögnum. 

Í tólfta kafla voru umræður og samantekt um þemun og í þrettánda kafla voru lokaorð. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu nýst sem stöðumat á yfirstandandi verkefnum 

og áætlunum innan Landspítala. Það gæti síðan nýst til áframhaldandi vinnu, 

stefnumótunar og þróunar í sjúkraskrármálum. Enn fremur gætu niðurstöðurnar nýst til 

þess að skoða hvernig staðið væri að þessum viðkvæma málaflokki innan Landspítala, 

bæði út frá lagalegum sjónarmiðum og út frá upplýsingaöryggi viðkvæmra gagna. 

Rannsóknin leggur til nýja þekkingu og hefur enn fremur fræðilegt gildi varðandi 

grundvallaratriði skjalastjórnar um kerfisbundna skjalastjórn. Hún gæti enn fremur nýst 

sem grunnur að áframhaldandi rannsóknum á sviðinu. 

Landlæknir tók við málefnum sem tengjast rafrænni sjúkraskrá árið 2012 og snýr 

meðal annars að framkvæmd og þróun rafrænna samskipta með heilbrigðisupplýsingar. 

Enn fremur að standa að þróun og innleiðingu rafrænnar sjúkraskrár á landsvísu. Meðal 

hlutverka sem tengist rafrænni sjúkraskrá væri meðal annars að viðhalda og sjá um stefnu 

í upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustu, að þróa og innleiða rafræna sjúkraskrá í samræmi 
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við þarfir sjúklinga, heilbrigðisstarfsfólk og stjórnvöld. Enn fremur að stuðla að öruggri og 

góðri þjónustu og bættri lýðheilsu með því að þróa og innleiða upplýsingatækni í 

heilbrigðisþjónustu á hagkvæman, skilvirkan og öruggan hátt (Embætti landlæknis, 2017). 

Ljóst er að mikið hefur áunnist í málefnum um sameiginlega sjúkraskrá fyrir allt landið 

og mun væntanlega halda áfram á næstu árum. Enn fremur er Landlæknir og Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins að vinna að þróun Veru, heilbrigðisgáttar fyrir einstaklinga. Þar er 

meðal annars hægt að nálgast eigin heilsufarsupplýsingar, panta tíma hjá 

heilbrigðisstarfsfólki og biðja um endurnýjun á lyfseðlum (Landlæknisembættið og 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). 

Hönnun og smíði rafræna sjúkraskrár-skoðunarkerfisins Heilsugáttar innan 

Landspítala, sem býður upp á góða tengimöguleika milli heilbrigðisstofnana, virðist þó 

hafa orðið til vegna vöntunar á hraðara og skilvirkara tölvukerfis. Það verður fróðlegt að 

sjá hvernig það kemur til með að þróast í takt við sameiginlega rafræna sjúkraskrá sem 

landlæknir stýrir. 

Í samfélaginu hefur verið mikil umræða um nýjan spítala. Starfssemi Landspítala væri 

dreifð út um allt höfuðborgarsvæðið og talið væri að nýr spítali muni henta betur 

nútímakröfum og -þörfum um góða og örugga heilbrigðisþjónustu. Fróðlegt verður að sjá 

hvernig og hvort tilkoma nýs hátæknisjúkrahúss muni bæta gæði þjónustunnar og auka 

öryggi sjúklinga út um allt land. 

Óskandi er að framhaldið í málefnum sem tengjast sjúkraskrám verði til hagsbóta fyrir 

sjúklinga, starfsfólk heilbrigðisstofnana og Landspítala. Enn fremur að vinnan verði unnin 

í samræmi við ríkjandi lög og stefnur á sviðinu.  
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Viðauki 1: Viðtalsrammi 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig staðið er að sjúkraskrármálum á 

Landspítala, hvort sem sjúkraskrár eru varðveittar á pappírsformi eða rafrænu formi. 

Skoðað verður hvernig meðhöndlun á virkum sjúkraskrám á pappírsformi, yngri en 30 ára, 

fer fram og hvort áætlað sé að færa þær yfir á rafrænt form. Hvernig yrði það gert með 

tilliti til tækni, fjármagns, aðferða, tækja og búnaðar? Stefnumótun varðandi sjúkraskrár 

á  meðal stjórnenda og starfsmanna spítalans verður skoðuð. Enn fremur hvort hugað sé 

að skjalastjórn innan rafræns sjúkraskrárkerfis og hvernig Landspítali stendur í 

sjúkraskrármálum, í samanburði við önnur lönd. 

 

Inngangur - upphaf viðtals 

Kynna sig og markmið rannsóknarinnar. Upplýsa um trúnað, nafnleynd (gervinöfn), láta 

vita um áætlaða tímalengd á viðtali, biðja um leyfi til þess að taka upp viðtalið og fá 

þátttakanda til þess að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu og samþykki vegna þátttöku. 

 

Bakgrunnur viðmælanda 

Hversu lengi hefur þú starfað hjá stofnuninni? 

Hver er menntun þín? 

Getur þú sagt mér í hverju starf þitt felst? 

 

1. Sjúkraskrár á rafrænu formi 

 

1.1 Hefur verið mótuð sérstök stefna innan stofnunarinnar um sjúkraskrár á rafrænu 

formi? 

 

1.2 Hvernig er staðan varðandi rafræna sjúkraskrá innan spítalans um þessar mundir? 

Hvar stendur sú vinna? Hverjir vinna helst að þessum málum? 

 

1.3 Hvert er þitt mat/þekking/kunnátta á því hvar við stöndum varðandi sjúkraskrár á 

rafrænu formi í samanburði við önnur lönd? 
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2. Öryggis- og aðgengismál 

 

2.1 Hvað er gert til að tryggja öryggi rafrænna sjúkraskráa, hvaða skilmálar snúa að vernd? 

 

2.2 Hver ákveður hver getur nálgast sjúkraskýrslur innan spítalans og innan deilda? Veistu 

hvernig sú ákvörðun fer fram? Á hverju hún er byggð? 

 

2.3 Hvaða reglur eru til um aðgang að sjúkraskrám? Getur þú útskýrt þær, á hverju 

byggjast þær? 

 

2.4 Hvaða reglur gilda um notendanöfn og lykilorð? Getur þú sagt mér frá þeim reglum? 

 

2.5 Er til stefna/reglur innan spítalans um eftirlit með notkun á rafrænum sjúkraskrám? 

 

2.6 Eru læknisfræðilegar upplýsingar og sjúkraskrár einstaklinga send með einhverri 

eftirtalinni tækni, snjallsímum, tölvupósti, rafrænt milli kerfa, deilt á skýjum, e-ð annað? 

Ef ekki hvaða tækni er þá notuð? 

 

2.7 Eru einhverjar reglur innan sjúkrahússins um hvernig tækni skal nota þegar þörf er á 

að senda sjúkraskrár á milli? Er tölvupóstur til dæmis dulkóðaður? 

 

2.8 Veistu til þess að fartölvur og spjaldtölvur séu notaðar við vinnslu sjúkraskráa? 

 

2.9 Veistu um dæmi þess að utanaðkomandi hafi reynt að hakka sig inn í sjúkraskrár? 

 

2.10 Er eitthvað sem þú telur að væri hægt að bæta sem gæti þá stuðlað að betri vernd 

og öryggi? 

 

2.11 Er til neyðaráætlun varðandi upplýsingakerfi sjúkrahússins ef upp koma 

náttúruhamfarir, eldur, flóð, stórfellt hrun? 
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2.12 Er viðkvæmum sjúkraskrám og/eða upplýsingum úr þeim dreift til aðila utan 

spítalans til vinnslu í þeirra upplýsingakerfum? 

 

2.13 Hverjar eru helstu hættur og ógnir við öryggi sjúkraskráa með tilliti til verndar 

einkalífs að þínu mati? 

 

2.14 Er til áhættumat fyrir upplýsingakerfi sjúkrahússins? 

 

 

3. Skjalastjórn innan rafræns sjúkraskrárkerfis 

 

3.1 Telur þú þörf á því að huga að skjalastjórnun innan rafrænna kerfa? Er það gert hér á 

stofnuninni varðandi sjúkraskrár? 

 

3.2 Telur þú að rafræn skjalastjórnun geti stuðlað að betri flokkun, skráningu gagna og 

upplýsinga innan kerfisins? 

 

3.3 Telur þú að rafræn skjalastjórnun geti stuðlað að öruggari vistun og endurheimt gagna 

innan sjúkraskrárkerfa? 

 

3.4 Telur þú að rafræn skjalastjórnun geti bætt aðgengis- og öryggismál innan 

sjúkraskrárkerfa? 

 

3.5 Eru til samræmdar reglur varðandi skráningu upplýsinga í rafræna sjúkraskrá? Eru til 

dæmis allir starfsmenn að skrá sömu upplýsingarnar inn á sama hátt, á sömu eyðublöð? 

 

 

4. Sjúkraskrár á pappírsformi 

 

4.1 Hefur verið mótuð sérstök stefna innan stofnunarinnar um sjúkraskrár á 

pappírsformi? 
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4.2 Hvernig er staðan á spítalanum í dag að þínu mati varðandi sjúkraskrár á 

pappírsformi? 

 

4.3 Hvernig/hver telur þú að þörfin verði fyrir sjúkraskrár, látinna sem lifandi einstaklinga, 

á pappírsformi í framtíðinni? 

 

4.4 Hefur verið mótuð sérstök stefna innan stofnunarinnar um sjúkraskrár á pappírsformi 

um að færa þær á rafrænt form? 

 

4.5 Sérðu fyrir þér ákveðið verklag/aðferðir varðandi slíka framkvæmd? 

 

4.6 Hvernig yrði það gert að þínu mati varðandi tækni, fjármögnun, í tengslum við tæki og 

búnað? 

 

4.8 Telur þú þörf fyrir því að færa eldri sjúkraskrár yfir á rafrænt form? Hvað þá gamlar? 

 

4.9 Hvert er þitt mat/þekking/kunnátta á því hvar við stöndum varðandi sjúkraskrár á 

pappírsformi í samanburði við önnur lönd? 

 

 

Lok viðtals 

 

Enda á að spyrja viðmælanda hvort hann vilji bæta einhverju við. 

Hefur gleymst að spyrja um eittvað mikilvægt? 

Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef eitthvað mikilvægt hefur gleymst. 

 

Þakka fyrir viðtalið  
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Viðauki 2: Trúnaðaryfirlýsing 

 

 

 

Félagsvísindasvið       Vormisseri 2017 

Félags- og mannvísindadeild 

Upplýsingafræði 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. 

Auk þess verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn 

um „Landspítali og sjúkraskrár: staða og framtíðarsýn“. 

 

______________________________ 

Dagsetning og staður 

 

___________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

___________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 


