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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að fjalla um varðveislu og meðferð sjúkraskráa hjá 

heilbrigðisstofnunum víðsvegar á Íslandi. Enn fremur það að skoða lög og reglugerðir 

sem opinberar stofnanir ber að fylgja, eins og til dæmis lög um sjúkraskrá nr. 55/2009 

og lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 og loks þær reglur sem Þjóðskjalasafns Íslands 

setur, sem og fyrirmæli landlæknis um varðveislu og meðferð sjúkraskrárupplýsinga. 

Rannsóknin byggði á eigindlegri aðferðafræði. Tekin voru átta djúpviðtöl (indepth 

interviews) við níu viðmælendur og framkvæmdar voru þrjár þátttökuathuganir 

(participant observations). 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: Hvert viðhorf og reynsla starfsmanna 

heilbrigðisstofnana væri gagnvart skilaskyldu á sjúkraskrám eldri en 30 ára. Hvernig 

staðið væri að varanlegri varðveislu slíkra gagna, uppfyllingu lagaskyldu og hver væri 

framtíðarsýn viðmælenda varðandi varðveislu sjúkraskráa á pappírsformi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að dregið hefði verulega úr 

útprentunum á pappír eftir því sem notkun á rafrænum sjúkraskrárkerfum jókst. 

Sömuleiðis hafði minnkað að starfsmenn nýttu sér sjúkraskrár á pappírsformi að 

undanskildum vísindarannsóknum heilbrigðisskyni. Þó hefði ákveðin stöðnun orðið á 

framförum á rafræna sjúkraskrárkerfinu og ókostur væri að ekki væri hægt að afhenda 

sjúkraskrár á rafrænu formi til Þjóðskjalasafns Íslands. Skönnun væri orðin hluti af 

daglegum störfum starfsmanna í því skyni að koma upplýsingum yfir á rafrænt form. 

Dæmi voru um að gögnum væri eytt að því loknu en lögum samkvæmt væri þar um 

ólögmæta grisjun að ræða. Niðurstöður bentu til þess að starfsmenn hefðu ekki næga 

þekkingu á lögum og reglugerðum varðandi varðveislu sjúkraskráa. Enn fremur virtust 

starfsmenn ekki þekkja til starfsemi Þjóðskjalasafns Íslands. Helstu niðurstöður bentu til 

þess að varðveisla á elstu sjúkraskránum var víða ábótavant, gögnin voru í mörgum 

tilvikum óskráð og óaðgengileg í geymslum fjarri aðalsafni. Í viðtölum kom fram að ekki 

væri á dagskrá að afhenda þau Þjóðskjalasafni Íslands að svo komnu máli. Ein stofnunin 

hafði leyst slíkt vandamál með því að senda sjúkraskrár til varðveislu hjá einkareknu 

fyrirtæki sem sérhæfir sig í vistun viðkvæmra gagna. 
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Abstract 

Storage and handling of medical records in various health care institutions of Iceland is 

the subject of the following Thesis. Health care institutions are obliged to implement 

various laws and regulations treating storage and handling of medical records, thus the 

institutions‘ administrations of the laws will be discussed. Methodology used for the 

case study was qualitative, nine individuals at eight institutions being interviewed and 

data was collected in three in situ participant observations. 

The Thesis statement is divided in three parts: The researcher attempts to 

discover health institute employees‘ views towards and experience of present policies 

of delivery of medical records to the National Archives of Iceland; their views towards 

the actual policies of permanent storage of records, meeting legal obligations; and 

finally whether the participants held any future visions regarding storage of medical 

records in its physical form.  

Findings indicate that only two of the eight health care institutions delivered medical 

records as stated by law, delivery regarded as too time comsuming and expensive. The 

same goes for the storage of the oldest medical records, storage generally remaining 

inadequate, medical history in many cases unregistered and inaccessible in storage 

facilities some distance away from the main facility. The findings go hand in hand with 

the researcher‘s views, obtained in her yearlong work experience in Icelandic health 

care centres. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 60 ECTS eininga lokaverkefni til MA gráðu í upplýsingafræði í Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin fjallar um viðhorf starfsmanna 

heilbrigðisstofnana til afhendingarskyldu á sjúkraskrám sem lögum samkvæmt skal 

skilað eftir að 30 ára hafa liðið frá síðustu færslu í þær. 

Leiðbeinandi er dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir og kann ég henni bestu þakkir fyrir 

góða leiðsögn og hvatningu. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir þátttökuna 
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1 Inngangur 

Í ritgerðinni hér á eftir verður fjallað um varðveislu og meðferð sjúkraskráa hjá 

heilbrigðisstofnunum víðsvegar á Íslandi, en hér á landi gilda ákveðin lög sem kveða á 

um að þær beri að varðveita um aldur og ævi. Í sjúkraskrám er að finna viðkvæmar 

persónuupplýsingar sem meðhöndla og varðveita verður á ákveðinn hátt. Sjúkraskrá er 

heilsufarssaga hvers einstaklings sem hefur bæði sögulegt og læknisfræðilegt gildi. 

Ritgerðin byggir á eigindlegri rannsókn sem unnin var upp úr átta viðtölum við níu 

viðmælendur. Viðtöl voru tekin á haustmánuðum 2016 og þeim lauk í febrúar 2017. 

 Ritgerð þessi hefst á inngangi. Í kafla tvö verður fjallað stuttlega um upphaf 

sjúkraskrárritunar en einnig um skjalastjórn, alþjóðlega staðla og rafræn 

sjúkraskrárkerfi. Þá verður farið yfir hlutverk heilbrigðisstofnanna, landlæknis, 

Þjóðskjalasafns Íslands og Persónuverndar og einnig verður fjallað um lög og reglugerðir 

sem lúta að varðveislu og meðhöndlun sjúkraskráa. Farið verður yfir reglur 

Þjóðskjalasafns Íslands sem og fyrirmæli landlæknis um varðveislu og meðferð 

sjúkraskrárupplýsinga. Í þriðja kafla verður fjallað um aðferðafræði sem beitt var við 

upplýsingaöflun, gagnagreiningu og úrvinnslu rannsóknarinnar. Í kafla fjögur til ellefu 

verða helstu þemum gerð skil og í kafla tólf eru umræður og samantekt um 

rannsóknina. Í lokin er efnið dregið saman í lokaorðum.  
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2 Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilega hluta rannsóknarinnar. Í upphafi verður fjallað 

um tilurð sjúkraskráa. Þá verður greint frá mikilvægi skjalastjórnar og stuttlega gerð 

grein fyrir IST/ISO 15489 staðlinum. Farið verður yfir rafræna sjúkraskrá og síðan er 

fjallað um hlutverk opinberra heilbrigðisstofnanna, landlæknisembættisins, 

Þjóðskjalasafns Íslands og Persónuverndar og farið yfir þau lög og reglugerðir sem 

þessar stofnanir lúta hvað varðar varðveislu og meðhöndlun sjúkraskráa og 

persónuupplýsinga. Að lokum verður fjallað um nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið varðandi varðveislu á skjölum opinberra stofnanna. 

2.1 Upphaf og þróun sjúkraskrárritunar 

Elstu heimildir sjúkraskráa eru sagðar frá 1600 fyrir Krist en þær voru skráðar á papyrus 

af Egyptum og innihéldu lýsingu á skurðaðgerð. Lítið er um heimildir um sjúkraskrár þar 

til á átjándu öld en þá efldust þessar skráningar til muna. Tilgangurinn var að nota 

upplýsingarnar sem kennsluefni eða til að efla vísindin. Á þessum tíma var helst skráð 

niður, nafn, innskriftar- og útskriftardagar og lýsing á sjúkdómseinkennum en skráning á 

hvernig meðferð væri háttað skipti minna máli. Smám saman breyttust skrifin og fyrsti 

vísir að sjúkraskrám eins og við þekkjum til í dag sem sjúkraskrá sjúklingsins varð til í 

Frakklandi á fyrri hluta nítjándu aldar. Þá var farið að skrá hina eiginlegu sjúkrasögu 

sjúklings, hvenær einkenna varð vart, hvaða meðferð sjúklingur hlaut og niðurstöður 

meðferðar. Um 1880 urðu sjúkraskrár fyrst samþykktar sem löglegir pappírar í 

dómsmálum í New York er vörðuðu tryggingarmál eða dómsmála vegna vanglapa í starfi 

lækna. Það varð til þess að stjórnendur spítala áttuðu sig á mikilvægi þess að vanda 

sjúkraskýrslur og varðveita þær. Ávallt var þó litið á þessi gögn sem vinnugögn læknis en 

ekki meðferðarsögu sjúklings, og algengt var að skráning upplýsinga væri samt sem áður 

ábótavant (Gillum, 2013).  
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Sjúkraskrárritun hófst á Íslandi um og upp úr aldamótum nítján hundruð eða um það 

leyti sem sjúkrahús tóku að rísa á Íslandi. Skráning upplýsinga var þó ákaflega léleg eins 

og Vilmundur Jónsson lýsir í bók sinni frá 1969: 

 

Á báðum sjúkrahúsum brann tíðast við, að kastað væri til 

höndum til slíkrar bókfærslu, og löngum var skýrslugerð, er að 

þessu laut,og ýmist algerlega vanrækt eða mjög í molum. Á 

sjúkrahúsi Reykjavíkur virðist þannig aldrei hafa verið haldin 

skipuleg sjúklingabók (komu- og fardagabók), og hefur gjaldkeri 

sennilega látið sér nægja reikninga spítalaráðskonu sem 

frumgögn í stað slíkrar bókar (Vilmundur Jónsson, 1969, bls. 378) 

 

Ýmislegu var því ábótavant í þessum efnum á fyrri hluta tuttugustu aldar og sárafáar 

skýrslur eru varðveittar frá þessum tíma. Skráning var stopul og illa unnin. Jafnvel kom 

fyrir að nöfn sjúklinga vantaði alfarið á þau gögn sem skráð voru. Sjúkrasaga sjúklings 

var ýmist skráð á spjaldskrá eða í innskriftarbækur eða sjúkdómabækur (Vilmundur 

Jónsson, 1969). 

Á tuttugustu öldinni urðu ýmsar breytingar. Fyrsta skjalastjórnarkerfið fyrir 

sjúkraskrár var til að mynda þróað og innleitt af Henry S. Plummer auk þess sem hröð 

þróun varð í lækningum og vísindum í kringum seinni heimsstyrjöldina, sem aftur gerði 

skráningu nákvæmari (Gillum, 2013). 

Það er hins vegar ekki fyrr en með tilkomu rafræns sjúkraskrárkerfis um síðustu 

aldamót sem sjúkraskrár urðu nægilega nákvæmar til að vera gagnlegar upplýsingar sem 

meðferðarsaga sjúklingsins. Þá var farið að rekja sjúkrasögu sjúklings aftur í tímann, skrá 

núverandi sjúkdóm, lýsa líkamlegri læknisskoðun, skrá ýmsar rannsóknir sem gerðar 

voru og niðurstöður þeirra, dagálar haldnir yfir líðan sjúklings og að lokum 

útskriftarnótum haldið til haga sem og ráðleggingum í kjölfar útskriftar (Gillum, 2013).  

 Á Íslandi er rafrænt skjalastjórnarkerfi notað á heilbrigðisstofnunum um land allt. 

(TM software, 2017, Hávar Sigurjónsson, 2013). Í lögum um sjúkraskrár í 1. kafla, 3. gr er 

rafrænt sjúkraskrárkerfi skilgreint sem „hugbúnaður sem notaður er til að stofna, 

varðveita og vinna með sjúkraskrár“. Slíkt kerfi er rekið eftir skriflegum verklagsreglum 
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þar sem aðgangsheimildir og aðgangstakmarkanir eru tíundaðar svo öryggi sé sem best, 

eins og til dæmis varðandi vírusvarnir og afritunartöku (Embætti landlæknis, 2015).  

Markmið með rafrænu skjalastjórnarkerfi er fjórþætt. Í fyrsta lagi á það að tryggja 

heilbrigðisstarfsfólki öruggan aðgang að sjúkraskrárupplýsingum hvenær sem þörf er á 

og hvar sem er. Með tryggan aðgang að samnýtanlegum upplýsingum eykst skilvirkni, 

hagkvæmni, öryggi og ekki síst gæði á bæði rekstri og þjónustu heilbrigðisstofnana.  

Í öðru lagi er aðgangur einstaklinga að upplýsingum um þá sjálfa tryggður hvar 

og hvenær sem þeir þurfa á að halda. Í dag eru kröfur samfélagsins til upplýsingatækni 

þær að hún nýtist mörgum. Tímar hafa breyst og nú eru sjúklingar í auknum mæli 

upplýstari og virkari sem þátttakendur í meðferðum sínum. Mikilvægt er að sjúklingar 

hafi tækifæri til þess að nálgast upplýsingar um heilsufarssögu sína óháð því hvaða 

heilbrigðisstofnunar þeir hafa leitað til.  

Í þriðja lagi er leitast við að tryggja gæði og öryggi sjúkraskrárupplýsinga með því 

að tryggja að heilbrigðisstarfsfólk hafi góðan skilning og þekkingu á aðgangsheimildum 

að sjúkraskrárkerfum. Þar að auki þarf heilbrigðisstarfsfólk að gera sér grein fyrir 

mikilvægi þagnarskyldu en allar sjúkraskrár innihalda viðkvæmar trúnaðar- og 

persónuupplýsingar. 

Í fjórða lagi er markmiðið að miðlun og úrvinnsla sjúkraskrárupplýsinga úr 

rafrænum sjúkraskrárkerfum sé efld svo hún nýtist sem best til vísindarannsókna, 

gæðaþróunar og árangursmats. Öll ofangreind atriði eiga einnig við almenna sjúkraskrá 

á pappírsformi (Embætti landlæknis, 2016-b). 

Varðveisla á sjúkraskrá, hvort sem um er að ræða rafræna sjúkraskrá eða 

pappírssjúkraskrá eða hvaða annað form sem er, er í höndum ábyrgðaraðila. Lög kveða 

á um að þær skulu varðveittar með öruggum hætti svo tryggt sé að þær glatist ekki, séu 

einungis aðgengilegar meðferðaraðilum sjúklings og ennfremur að óviðkomandi hafi 

ekki aðgang að þeim. Varðandi pappírssjúkraskrár eru kröfur gerðar um að þær séu 

varðveittar í aðgangsstýrðu rými og vel sé gætt að því að utanaðkomandi þættir eins og 

sólarljós, raki, vatn og eldur komist ekki að þeim (Embætti landlæknis, 2015). 
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2.2 Skjalastjórn, staðlar og skjalastjórnarkerfi  

Skjalastjórn (record management) hefur fylgt mannkyninu um langt skeið þó að orðið 

sjálft sé tiltölulega nýtt af nálinni. Heimildir um skjalaverði og söfnun heimilda má finna 

þúsundir ára aftur í tímann. Skjalaverðir voru hafðir í miklum metum enda störfuðu þeir 

með aðlinum. Þörf fyrir að varðveita skjöl kallaði á skipulag sem þjónaði þeim tilgangi að 

nálgast mætti þau aftur (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006). 

Upphaflegu skjalavörslukerfin voru í formi registra sem fundin voru upp á 13. 

öld. Það voru dagbækur í tveimur hlutum sem í voru skráðar upplýsingar um öll þau 

skjöl sem send voru út og öll þau skjöl sem bárust til viðkomandi stofnunar, þar sem 

hvert skjal fékk sitt númer. Skjalavarslan tók ýmsum breytingum næstu aldirnar og 

þannig hafði hvert safn sitt sérkenni eftir því hver skjalamyndari var. Á 18. öld voru gefin 

út fyrstu drög að því sem í dag er kölluð upprunareglan (provenienz prinsip) þar sem 

grunnvinnuregla skjalavörslu fól í sér að halda hverju skjalasafni fyrir sig eins og það var 

upphaflega myndað, virða uppbyggingu þess og einkenni. Upprunareglu ber að virða og 

viðhalda eftir fremsta megni (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006). Þjóðskjalasafn Íslands 

gerir greinarmun á upprunareglu og seinni uppruna: 

 

Upprunareglan er sú regla sem höfð er til grundvallar og unnið er 

eftir við meðferð og frágang skjalasafna. Hún felur í sér að hverju 

skjalasafni er haldið að- greindu frá öðrum söfnum og 

upprunalegri röðun skjalanna er haldið óbreyttri¬, en þeim ekki 

raðað að nýju eftir einhverju öðru kerfi. Í tengslum við 

upprunareglu er einnig talað um svokallaðan seinni uppruna í 

skjalasöfnum. Þá er átt við að þegar t.d. ein stofnun tekur við af 

annarri (t.d. ef stofnun er lögð niður eða verkefni færast milli 

stofnana) renna stundum skjöl síðustu ára inn í skjalasafn nýju 

stofnunarinnar. Þar öðlast þau nýjan uppruna hjá nýrri stofnun. 

Gæta verður þess að halda þeim skjölum, sem færast til nýrrar 

stofnunar, aðskildum frá öðrum skjölum svo ávallt sé ljóst hver 

uppruni þeirra er (Þjóðskjalasafn Íslands, 2009, bls.44). 

 



15 

Markmiðið með skjalastjórn er að hafa réttar upplýsingar tiltækar á því formi sem þörf 

er fyrir hverju sinni fyrir þá aðila sem þurfa á þeim að halda. Starfsemi skipulagsheilda 

og opinberrar stjórnsýslu eykst hratt og verður sífellt flóknari og viðameiri vegna hraðra 

framfara og ört stækkandi þjóðfélaga. Það kallar á aukna þörf fyrir stjórnun og skipulag 

skjala (Jóhanna Gunnlaugsdóttir 2006). 

Skjalastjórn er kerfisbundin stýring skjala frá því þau verða til þar til og þeim er 

fargað eða þeim komið fyrir til varanlegar varðveislu. Skjalastjórn felur í sér skipulagt 

verklag við meðferð skjala eins og flokkun og merkingu, vistun og dreifingu. 

Kerfisbundinni skjalastjórn er ætlað að tryggja endurheimt skjala bæði fljótt og 

örugglega. Hún takmarkar hættu á að að þau glatist, skemmist eða komist í hendur 

óviðkomandi aðila og auðveldar rekjanleika og gegnsæi. Góð skjalastjórn kemur í veg 

fyrir ótímabæra eyðingu skjala og einnig að ónauðsynlegar upplýsingar sama á hvaða 

formi þær eru safnist upp í hillum eða geymslum (Kristín H. Pétursdóttir, 1988, Félag um 

skjalastjórn, 2008; Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998). 

Skjalastjórn „veitir frumkvæði í gæða- og umhverfismálum, gerir auðveldara að mæta 

kröfum löggjafar og reglugerða, óskum viðskiptavina og þörfum starfsfólks“ (Magnea 

Davíðsdóttir, Jóhanna Gunnlaugsdóttir, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2016). 

 Um nauðsyn skjalastjórnar segir dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir (2005) í grein sinni, 

Auknar kröfur og faglegar áherslur í skjalastjórn: „ … magn ganga 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 þ.e. gögnum sem eru upplýsandi“ (bls.4). 

Stuðningur yfirmanna gagnvart kerfisbundinni skjalastjórn er nauðsynlegur þáttur svo 

að skjalastjórn nýtist sem best og sífellt verður algengara að stjórnendur átti sig 

ávinningi hennar. Nefna má fimm þætti í sambandi við skjalastjórn sem koma 

fyrirtækjum til góða. 

 

1. Mikið magn gagna berst stofnunum og fyrirtækjum á degi hverjum og með 

virkri skjalastjórn er lagt mat á hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar 

fyrirtækinu og hverjar ekki. 
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2. Aðgangur að réttum upplýsingum á þeim tíma sem þörf er á þeim stuðlar að 

vandaðri vinnubrögðum starfsmanna og hagkvæmni í rekstri fyrirtækja.  

3. Kröfur um gæðastjórnun, vottanir og staðla stuðla að faglegum 

vinnubrögðum sem snúast um gott skipulag og nákvæmni og er einungis hægt 

ef skjalastjórn er fyrir hendi.  

4. Auðveldara er að fara að lögum og reglugerðum með tilkomu skjalastjórnar.  

5. Stjórn á þekkingu og verklagsreglum er aðeins hægt að framkvæma ef 

kerfisbundin skjalastjórn er til staðar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005). 

 

Ekki eru þó öll skjöl jafn mikilvæg og því má skipta skjölum í tvennt, skjal 

(document) og sönnunarskjal (record). Greinilegur munur er gerður á þessu tvennu í 

alþjóðlega skjalastjórnarstaðlinum ÍST/ISO 15489, fyrri hluta á bls.12 en skilgreining á 

orðinu skjal hljóðar svo: 

  „Skráðar upplýsingar eða hlutur sem fara má með sem eina heild.“  

Skilgreining á orðinu sönnunarskjal hljóðar hins vegar svo: 

 „Upplýsingar sem eru myndaðar, mótteknar og höndlaðar sem sönnunargögn 

og upplýsingar frá fyrirtæki eða einstaklingi til að framfylgja lagalegum 

skyldum eða í viðskiptalegum tilgangi“ (Staðlaráð Íslands, 2005-a).  

 

Mynd 1 sýnir öll skjöl skipulagsheildarinnar en gerir greinarmun á sönnunarskjölum 

umfram skjöl. 
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Mynd 1. Skjöl og sönnunarskjöl (heimild Margrét Eva Árnadóttir, 2013). 

 

Skjal hefur ákveðið lífshlaup (record life cycle) sem getur verið stutt eða langt, virkt 

(active), hálfvirkt (less active) eða (inactiv) óvirkt eftir því hver þörfin fyrir notkun þess er 

(Saffady, 2011). Á mynd 2 má sjá að efsti hringurinn sýnir að lífshlaup hefst á því að skjal 

er myndað. Skjal er virkt í ákveðinn tíma á meðan þörf er á, á þeim tíma er sagt að það 

sé virkt eða hálfvirkt en að lokum verður það óvirkt. Skjal getur á hvaða tímapunkti sem 

er verið sett í geymslu og ef þörf er á því er hægt að sækja það aftur og viðhalda því uns 

því er annað hvort eytt eða komið fyrir í varanlegri varðveislu (Saffady, 2011).  

 

 

Mynd 2. Lífshlaup skjals (heimild: Margrét Eva Árnadóttir, 2013). 
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Skjalastjórn í fyrirtæki felur í sér að: 

 Setja stefnu og staðla 

 Úthluta ábyrgð og valdi 

 Koma á verklagsreglum og leiðbeiningum og kynna þær 

 Veita ýmsa þjónustu er lýtur að stjórnun og notkun skjala 

 Hanna, innleiða og hafa umsjón með sérhæfðum kerfum fyrir stjórnun skjala 

 Samþætta skjalastjórn við rekstrarkerfi og rekstrarferli (Staðlaráð Íslands, 

2005, bls. 14).  

 

Skjöl innihalda upplýsingar og geta þær þjónað mikilvægu hlutverki fyrir skipulagsheildir 

og opinbera stjórnsýslu, hvort sem er á rafrænu formi eða pappírsformi. Skjöl geta verið 

á margvíslegum sniðmátum. Skjöl á pappírsformi geta til að mynda verið teikningar, 

skýrslur eða sjúkraskrár. Skjöl á rafrænu formi eru til að mynda, stafrænar myndir eða 

myndbönd, hljóðskrár og tölvupóstur (Saffady, 2011). 

 Skjalastjórn hefur í gegnum árin þróast mikið en þó hafa grunnatriði hennar 

haldið sér þrátt fyrir tilkomu rafrænna skjalavistunarkerfa og staðla. Samnýting þessara 

þátta eru verkfæri sem auðvelda kerfisbundna stjórn á upplýsingum (Bradley og Fox, 

2011). 

2.2.1 Alþjóðlegur staðall um skjalastjórn 

Staðallinn IST/ISO 15489:2001 er grundvallarstaðall um skjalastjórn sem inniheldur 

leiðandi verklagsreglur um skjalastjórn, upplýsingar og skjalfestingu. Staðallinn nýtist 

bæði einkafyrirtækjum sem og opinberum fyrirtækjum, hvort sem skjöl eru á pappír eða 

rafræn (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). Með hann að leiðarljósi á að vera hægt að 

tryggja öryggi skjala um áreiðanleika og heilleika sem og nothæfni og ósvikni. Þannig 

eiga skjöl að endurspegla hvaða ákvarðanir voru teknar, hvað var framkvæmt og hverju 

var miðlað (Staðlaráð Íslands, 2005-a). Eða eins og segir í staðlinum á bls. 14: 

  



19 

Í skjölum eru upplýsingar sem eru dýrmæt auðlind og mikilvæg 

rekstrareign. Kerfisbundin nálgun að skjalastjórn er nauðsynleg 

fyrirtækjum og samfélagi til þess að vernda og varðveita skjöl 

sem sönnunargögn um atburðarás. Skjalastjórnarkerfi verður að 

uppsprettu upplýsinga um starfsemi sem getur stutt seinni tíma 

ákvarðanir um starfsemi og rekstur, svo og tryggt fyrirsvar 

gagnvart hagmunaaðilum í nútíð og framtíð. 

 

Notkun staðla leiðir ekki einungis til aukinnar eftirspurnar á skjölum og verndun 

mikilvægra upplýsinga heldur nýtast þeir einnig til þess að bæta verkferla við 

skjalastjórn (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005). Þess ber að geta að árið 2016 kom út ný 

útgáfa af staðlinum ISO 15489 sem enn á eftir að þýða á íslensku. (Staðlaráð Íslands, 

2017) 

2.2.2  Sjúkraskrárkerfið Saga 

Í dag gegna rafræn skjalavistunarkerfi veigamiklu hlutverki í daglegri skjalastjórn 

fyrirtækja þar sem myndun skjala hefur aukist gríðarlega á undanförnum áratugum. 

Kerfisbundin skjalastjórn er nauðsynlegur þáttur í hverri skipulagsheild og opinberri 

stofnun (Jóhanna Gunnlaugsdóttir 2005). Helstu kostir við rafræna skjalastjórn og 

notkun skjalavistunarkerfa er að þá er hægt að nálgast upplýsingar á fljótlegan hátt og 

auðvelda dreifingu þeirra og útgáfu. Rafræn skjalavistunarkerfi auka skjalavernd, öryggi, 

og réttleika gagna og síðast en ekki síst spara þau geymslupláss (Saffady, 2011). 

 

Á heilbrigðisstofnunum um land allt er rekið rafrænt skjalastjórnarkerfi sem nefnist 

Saga. Saga var upphaflega stofnuð fyrir um tuttugu árum en hún var ekki fyrsta rafræna 

skjalastjórnarkerfið sem nýtt var til heilbrigðisþjónustu. Áður höfðu verið reynd kerfi 

sem kölluð voru Egilsstaðakerfið og Medicus. Rekstur þessarra kerfa gekk illa og voru 

þau lögð niður. Einkafyrirtækið Gagnalind var stofnað í kjölfarið með það að markmiði 

að setja á laggirnar nýtt rafrænt skjalastjórnarkerfi. Fyrirtækið gerði stóran samning við 

Heilbrigðiseftirlitið um hönnun og þróun kerfisins. Ingi Steinar Ingason var einn af 

höfundum Sögukerfisins og starfar hann enn við þróun þess. Þróun Sögu gekk ágætlega 

framan af. Þó ríkti tortryggni í garð fyrirtækisins sem að mati Inga Steinars hefur hamlað 
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þróun þess og gerir enn, og enn er of litlu fé veitt í þróunarvinnu á því. Upphaflega var 

kerfið hugsað fyrir heilsugæslustöðvar en síðar var það einnig þróað fyrir sjúkrahús. 

Ákveðnir örðugleikar hafa verið í gegnum tíðina við að fá kerfið til þess að vinna með 

öðrum kerfum sjúkrahúsanna en reynt hefur verið að tengja þau saman með nýjum 

kerfum sem heita Hekla og Heilsugátt. Nú er svo komið að heilbrigðisstofnanir á landinu, 

sem hafa aðgang að þessum kerfum, geta í auknum mæli samnýtt upplýsingar frá öðrum 

kerfum með samtengingu í gegnum nýju kerfin (Hávar Sigurjónsson, 2013). 

Stefna landlæknisembættisins eftir að það tók við þróun rafrænnar sjúkraskrár 

hefur verið að sjá til þess að ein sjúkraskrá fylgi hverjum sjúklingi frá fæðingu til andláts. 

Samtenging á milli kerfa er liður í þeirri stefnu. Æskilegast væri að eitt heildstætt 

sjúkraskrárvistunarkerfi væri til á landinu en svo róttæk aðgerð er talin of 

kostnaðarsöm. Hugmynd hefur verið um að sameina alla Sögugagnagrunna landsins en 

slíkt er þó talið of áhættusamt þar sem hætta er á að allt kerfi landsins legðist niður ef 

bilun yrði í ljósleiðarastreng (Hávar Sigurjónsson, 2013). 

2.3 Hlutverk heilbrigðisstofnana 

Heilbrigðisstofnanir á Íslandi starfa eftir nokkrum lögum og reglugerðum. Einkum eru 

það lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 

1084/2014, en einnig lög um sjúkraskrá nr. 55/2009 og reglugerð um sjúkraskrár 

nr.550/2015  

Í lögum um heilbrigðisþjónustu kemur fram að markmið heilbrigðisstofnana sé að gefa 

landsmönnum kost á bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á hvenær sem er og hvort 

sem er líkamlegri, andlegri eða félagslegri (1. kafli, 1. gr.) Í fjórðu grein er skilgreining á 

heilbrigðisþjónustu: „Hvers kyns heilsugæsla, lækningar, hjúkrun, almenn og sérhæfð 

sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar, hjálpartækjaþjónusta og þjónusta 

heilbrigðisstarfsmanna innan og utan heilbrigðisstofnana sem veitt er í því skyni að efla 

heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa sjúklinga.“ Lögum 

samkvæmt á hvert umdæmi á landinu að veita ákveðna grunnheilbrigðisþjónustu og er 

reglugerð þar að lútandi sem greinir frekar frá því. Í henni kemur fram að hverju 

umdæmi ber að veita þjónustu í formi heilsugæslu, almennrar sjúkrahúsþjónustu, 

hjúkrunarheimilis eða hjúkrunarrýmis inni á stofnun (1. kafli, 2. gr.). 
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Einungis stærstu sjúkrahús landsins eru í lögunum skilgreind með ákveðið 

hlutverk. Í fyrsta kafla og fyrstu grein reglugerðar um heilbrigðisumdæmi nr. 1084 frá 

2014 kemur fram að markmið með henni sé að leggja grunn að skipulagi allrar 

heilbrigðisþjónustu í landinu með tilliti til hvers umdæmis fyrir sig svo að tryggja megi 

landsmönnum öllum jafnan aðgang að öflugri og góðri heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt 

könnun sem landlæknisembættið gerði á vormánuðum 2016 á hlutverki, stefnumörkum 

og framsali valds á opinberum heilbrigðisstofnunum landsins er hlutverki þeirra „á 

engan hátt fullnægjandi lýst í lögum og reglugerðum og augljóst er að flestir forstjórar 

heilbrigðisstofnana landsins telja hlutverk stofnananna óljóst“ (bls. 9). 

2.3.1 Lög um sjúkraskrá 

Opinberar heilbrigðisstofnanir eru afhendingaskyldir aðilar sem ber að lúta lögum um 

sjúkraskrá nr. 55/2009 skv. 7 lið 14 gr. Í II kafla. Enn fremur ber þeim að fylgja reglugerð 

um sjúkraskrá 550/2015 sem ráðherra setur. Í grunnatriðum fjalla lög um sjúkraskrá um 

þá þætti sem snúa að færslu upplýsinga í sjúkraskrá, hvort sem um er að ræða 

pappírssjúkraskrá- eða rafræna sjúkraskrá, sem og um alla þætti er lúta að 

sjúkraskrárkerfum. Einnig fjalla þau um varðveisluskyldu ábyrgðaraðila og 

umsjónaraðila. Þá fjalla lögin um aðgang að sjúkraskrárupplýsingum, hvort sem er 

aðgang starfsmanna heilbrigðisstofananna eða sjúklinga að þeirra eigin 

sjúkraskrárupplýsingum.  

Í lögum um sjúkraskrá er gerður skýr greinarmunur á orðunum sjúkraskrá og 

sjúkraskrárupplýsingar. Í 1. kafla, 1. gr, 4. og 5.lið er skilgreining á orðinu sjúkraskrá 

svohljóðandi:  

 „Safn sjúkraskrárupplýsinga um sjúkling sem unnar eru í tengslum við 

meðferð eða fengnar annars staðar frá vegna meðferðar hans á 

heilbrigðisstofnun eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanns“. 

Skilgreining á orðinu sjúkraskrárupplýsingar er svohljóðandi: 

  „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“. 



22 

Lög um sjúkraskrár lýsa á afdráttarlausan hátt hver sé tilgangur sjúkraskráa og hvaða 

gildissvið þær hafa. Þá er þar kveðið á um hvernig færa eigi upplýsingar í þær. 

Ábyrgðaraðili og umsjónaraðili eru mikilvægir lykilmenn hvað varðar varðveislu og 

skráningu sjúkraskrár, bæði rafrænar og á pappírsformi. Ábyrgðaraðili er til að mynda 

heilbrigðisstofnun eða sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmaður sem veitir 

heilbrigðisþjónustu.  

Meginhlutverk ábyrgðaraðila og umsjónaraðila er tilgreint enn betur í reglugerð 

um sjúkraskrár en þeir bera ábyrgð á því að unnið sé eftir fyrirmælum um gæði og 

öryggi sjúkraskráa samkvæmt reglugerð um sjúkraskrár nr.550/2015. Þar kemur einnig 

fram að umsjónaraðili sé læknir eða einhver annar sem ábyrgðaraðili hefur falið„að 

fylgjast með að aðgangur sé í samræmi við reglur og til staðar skulu vera sérstakar 

verklagsreglur til að lýsa því eftirliti“. (Reglugerð um sjúkraskrár nr. 55/2009) 

Lög um sjúkraskrá kveða einnig á um hvaða aðilar skulu færa sjúkraskrá og enn fremur 

hvernig varðveislu og aðgangsstýringu sjúkraskráa skuli háttað. Sjúkraskrár fela í sér 

viðkvæmar persónuupplýsingar og um þær gilda einnig ákvæði laga um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

Um varðveislu segir í lögum um sjúkraskrár nr. 55/2009: „Sjúkraskrár skulu 

varðveittar með öruggum hætti þannig að sjúkraskrárupplýsingar glatist ekki og að þær 

séu aðgengilegar í samræmi við ákveði IV. kafla“ (Lög um sjúkraskrár, III. kafli 8. gr). 

Varðveisla þeirra er í höndum heilbrigðisstofnana og sjálfstætt starfandi 

heilbrigðisstarfsmanna í heilbrigðisþjónustu. Þeim ber skylda til að afhenda sjúkraskrár 

til opinberra skjalasafna í samræmi við lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 og lög um 

sjúkraskrár nr. 55/2009. Um flutning sjúkraskráa segir í lögum um sjúkraskrár: „Sé rekstri 

sjúkraskrárkerfis hætt skal flytja sjúkraskrár sem þar eru vistaðar til landlæknis.“ 

2.3.2 Reglugerð um sjúkraskrá 

Auk laga um sjúkraskrá hefur einnig verið gefin út reglugerð sem hefur það að markmiði 

að „stuðla að öruggari skráningu, miðlun og varðveislu upplýsinga í sjúkraskrám og 

kveða nánar á um réttindi sjúklinga vi færslu sjúkraskráa“. Reglugerð um sjúkraskrár 

sem ráðherra gefur út á við um bæði sjúkraskrár á pappírs og- rafrænu formi og þar er 

skilgreining á orðinu svohljóðandi:  
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Safn sjúkraskrárupplýsinga, þ.m.t. lýsing eða túlkun í rituðu máli, 

myndir, línurit og hljóðupptökur, um sjúkling, sem unnar eru í 

tengslum við meðferð hans á heilbrigðisstofnun eða starfsstofu 

heilbrigðisstarfsmanns og skráðar í rafræn sjúkraskrárkerfi. 

Sjúkraskrárupplýsingar eru aðgengilegar öllum þeim 

meðferðaraðilum sem hafa til þess skilgreindan aðgang þegar 

þeirra er þörf í þágu meðferðar sjúklinga á heilbrigðisstofnunum 

eða starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna. 

 

Reglugerðin tiltekur nánar ábyrð umsjónaraðila og ábyrðaraðila varðandi skráningu 

heilsufarsupplýsinga en þar kemur fram að upplýsingar eiga að vera hnitmiðaðar og 

skráðar eins fljótt og auðið er í rafrænt sjúkraskrárkerfi. Sjúkraskrárkerfið skal vera 

öruggt og uppfylla kröfur um öryggi og gæði sjúkraskráa. Reglugerðin gerir ítarleg skil á 

þeim kröfum sem gerðar eru til sjúkraskrárkerfisins varðandi virkni þess, 

aðgangsstýringar, rekjanleika og eftirlit. Í reglugerðinni eru gerð góð skil rétti sjúklinga 

varðandi aðstoð við lestur á eigin sjúkraskrá og rétti hans til að meina öðrum 

heilbrigðisstofnunum aðgang að gögnum sínum. 

2.4 Hlutverk landlæknisembættis 

Landlæknisembættið starfar eftir lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 en 

markmiðið með lögunum er „að stuðla að heilbrigði landsmanna, m.a. með því að efla 

lýðheilsustarf og tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og stuðla að því að lýðheilsustarf og 

heilbrigðisþjónusta byggist á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma“ (bls. 1).  

Hlutverk landlæknisembættisins er margþætt en byggir í meginatriðum á 

forvarnarstarfi, heilsueflingarverkefnum, ráðgjöf, fræðslu og ýmiskonar eftirliti. Sem 

dæmi má nefna hefur embættið eftirlit með vörslu, vinnslu, skráningu og aðgang 

upplýsinga um sjúklinga og sér til þess að ákvæði laga um sjúkraskrá séu virt. Þannig er 

hægt að tryggja áreiðanleika upplýsinganna, réttmæti og öryggi (Embætti landlæknis, 

2015). Hvað varðar varðveislu sjúkraskráa kemur fram í lögum um sjúkraskrár 55/2009 í 

III kafla 10.gr að landlæknisembættið taki við sjúkraskrám þeirra aðila sem hætta rekstri 

sjúkraskrárkerfa nema að annað sé ákveðið af landlækni.  
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 Árið 2012 fluttust málefni sem tengjast rafrænni sjúkraskrá frá 

velferðarráðuneytinu yfir til landlæknisembættisins. Landlæknir fékk það hlutverk að sjá 

um umsjón með þróun, framkvæmd og innleiðingu á rafrænum sjúkraskrám og 

rafrænum samskiptakerfum hjá heilbrigðisstofnunum landsins í samræmi við þarfir 

heilbrigðisfólks og sjúklinga (Velferðarráðuneytið, 2012). 

Hlutverk landlæknis í málefnum rafræns sjúkraskrárkerfis er að þróa 

upplýsingatækni í þágu heilbrigðisþjónustunnar sem felur í sér skilvikni, hagkvæmni og 

öryggi sem stuðlar að öruggri og góðri þjónustu sem nýtist landsmönnum öllum. Þá sér 

landlæknir einnig um stefnu í upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustu og viðheldur henni.  

Landlæknir hefur það að markmiði að þróa rafræna sjúkraskrá sem verður 

sjúklingamiðuð, skilvirk og örugg. Embættið hefur hug á að koma á laggirnar gagnvirkum 

rafrænum aðgangi á milli heilbrigðisstofnanna sem nýta má til samanburðar á 

upplýsingum. Leitast verður við að samræma alla skráningu á heilbrigðisupplýsingum og 

stýra ýmsum verkefnum sem nýtast heilbrigðisstofnunum á landsvísu á sviði 

upplýsingatækninnar. Á döfinni er einnig að koma á fót öruggum rafrænum aðgangi fyrir 

almenning þar sem hann, með aðstoð upplýsingatækninnar, getur skoðað upplýsingar 

um sig sjálfan en vísir að því er þegar orðinn til í formi vefsíðu sem nýlega var tekin í 

gagnið. Hún heitir heilsuvera.is (Embætti landlæknis, 2016, 5. október).  

2.5 Hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands  

Þjóðskjalasafn Íslands er sérstök ríkisstofnun sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra og 

hefur stofnunin verið við lýði frá 1882 (Jóhanna Gunnlaugsdóttir 2006). Þjóðskjalavörður 

sem skipaður er af ráðherra stjórnar rekstri og starfsemi safnsins og starfar eftir lögum 

um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Þar er að finna stærsta safn frumheimilda um sögu, 

mannlíf og þróun byggðar á Íslandi. Safnið er í þágu allrar þjóðarinnar og gefst 

almenningi kostur á að nýta sér ýmsa þjónustu þess svo sem afgreiðslu og afnot af 

lestrarsal (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.).  

 Hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands er að veita leiðbeiningar og setja reglur um 

skjalavörslu og skjalastjórn þeirra aðila sem afhendingarskyldir eru til Þjóðskjalasafns 

Íslands en það eru meðal annars þær stofnanir sem tilheyra stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga. Þjóðskjalasafnið setur reglur um afhendingu og frágang, förgun og 
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varðveislu skjalasafna auk þess sem það hefur umsjón og eftirlit með rekstri 

héraðsskjalasafna.  

Hlutverk Þjóðskjalasafns er eins og annarra opinberra skjalasafna og 

héraðsskjalasafna samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, III kafla, 13.gr 

„að taka við og heimta inn skjöl og varðveita þau og önnur gögn frá afhendingarskyldum 

aðilum sem hafa a geyma upplýsingar sem þýðingu hafa fyrir stjórnsýslu eða hagsmundi 

og réttindi borgaranna eða hafa sögulegt gildi“. Þá ber opinberum skjalasöfnum að hafa 

til reiðu upplýsingar, skrár og skjöl fyrir aðila sem vilja nota safnið og bjóða upp á 

aðstöðu til rannsóknarstarfa og fræðiiðkanna. Starfsemi opinberra skjalasafna miðast 

við að þjónusta og leiðbeina almenningi um notkun skjala safnsins. Þjóðskjalasafni 

Íslands er heimilt að taka við einkaskjalasöfnum ef þau teljast mikilvæg fyrir hlutverk 

safnsins. 

Hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands er enn fremur að hafa eftirlit með skjalasöfnum 

opinberra afhendingarskyldra aðila og sjá til þess að þeir framfylgi lögum og reglum II 

kafla 8.gr um frágang, varðveislu, pökkun og eyðingu í lögum um opinber skjalasöfn. 

Þjóðskjalasafn Íslands gengst einnig fyrir rannsóknum á skjalasöfnum er undir þá heyra 

ef fjárheimildir leyfa (Þjóðskjalasafn Íslands e.d.-a). 

Varðveita skal skjöl á pappír og afhenda á því formi þegar þau eru komin á 

skilaskyldu nema stofnun hafi í samráði og með samþykki Þjóðskjalasafns tekið upp 

rafræna skjalavörslu samkvæmt reglum Þjóðskjalasafns um rafræn opinber gögn og skil 

á þeim. Þá á stofnun að skila í framhaldinu og samkvæmt settum reglum og fyrirmælum 

rafrænu vörslueintaki af eigin skjölum. 

2.5.1 Lög um opinber skjalasöfn 

Í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, 1. kafla 2. gr. er skjal skilgreint sem „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“.  

Skjalavarsla er hins vegar skilgreind þannig: „Öll atriði er lúta að myndun, varðveislu og 

aðgengi að skjölum og öðrum upplýsingum tiltekins skjalasafns hvort heldur er hjá 

afhendingaskyldum aðila eða hjá opinberu skjalasafni.“ 

Samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 setur stofnunin reglur um 

varðveislu og förgun skjala, skjalastjórn, skjalavörslu, frágang og afhendingu skjala hjá 
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afhendingaskyldum aðilum. Þjóðskjalasafn sér um að veita ráðgjöf um alla opinbera 

skjalavörslu sem og meðferð þeirra gagna sem eru skilaskyldar. Það heldur úti fyrir 

námskeiðum fyrir skjalaverði ráðuneyta og stofnana auk þess sem það gefur út 

leiðbeiningarit varðandi skjalavörslu (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.). 

2.5.2 Afhending skilaskyldra gagna á pappírsformi 

Sjúkraskrám er lögum samkvæmt óheimilt að eyða og þær eiga því að varðveitast um 

ókomna tíð hvort sem er hjá skjalamyndara eða opinberu skjalasafni. Sjúkraskrár 

innihalda viðkvæmar persónuupplýsingar sem óheimilt er að láta í hendur óviðkomandi. 

Aðgangur að sérstaklega viðkvæmum sjúkraskrárupplýsingum, þ.e. 

sjúkraskrárupplýsingum sem sjúklingurinn sjálfur telur að flokka beri sem slíkar, skal 

takmarkaður við heilbrigðisstarfsmenn sem nauðsynlega þurfa upplýsingarnar vegna 

meðferðar sjúklingsins. Skal aðgangur að sérstaklega viðkvæmum 

sjúkraskrárupplýsingum að jafnaði takmarkaður við þá heilbrigðisstarfsmenn sem starfa 

innan þeirrar einingar eða deildar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu 

heilbrigðisstarfsmanns þar sem meðferð er veitt. Aðgangur annarra 

heilbrigðisstarfsmanna að sérstaklega viðkvæmum sjúkraskrárupplýsingum er óheimill 

nema með samþykki sjúklings (Lög um sjúkraskrár nr.55/2009, IV Kafli, 13. gr). 

Í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 segir að afhendingarskyldum aðilum 

beri að afhenda afhendingarskyld skjöl þegar þau hafa náð 30 ára aldri frá síðustu 

skráningarfærslu. Afhendingaskyldir aðilar teljast vera þær stofnanir sem eru 51% eða 

meira í eigu hins opinbera eins og á það við um heilbrigðisstofnanir meðal annars. Tilkall 

Þjóðskjalasafns Íslands eða annarra opinberra skjalasafna til afhendingar skjala frá 

afhendingaskyldum aðilum er ekki hægt að fella niður vegna hefðar eða tómlætis. Eftir 

að skjöl hafa verið flutt til opinbers skjalasafns til varanlegrar varðveislu flyst ábyrgð frá 

ábyrgðaraðila yfir á opinbera skjalasafnið. Í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, V. 

kafla, 26. gr. segir að Þjóðskjalasafni Íslands er óheimilt að veita aðgang að sjúkraskrám 

fyrr en liðin eru 100 ár frá síðustu skráningarfærslu. 

Þær stofnanir sem huga að afhendingu þurfa að fara eftir þeim reglum sem 

Þjóðskjalasafn Íslands setur áður en skil fara fram. Í leiðbeiningariti Þjóðskjalasafns 

Íslands er að finna ítarleg fyrirmæli varðandi frágang pappírsgagna sem þarf að uppfylla 

ætli stofnanir að skila til þeirra. Í upphafi verkefnis þarf að sækja um leyfi til þess að skila 
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og þurfa að koma fram upplýsingar um hvaða gögn ræðir og hvaðan þau koma, aldur og 

ár sem þau spanna, lýsing á eðli þeirra og fleira. Umsóknareyðublað er á vefsíðu ÞÍ, 

skjalasafn.is, sem þarf að fylla skilmerkilega út og skila. Umsóknin er lögð fyrir skilanefnd 

ÞÍ sem tekur hana fyrir á fundi og annaðhvort er hún samþykkt eða ekki. Þar sem gögnin 

sem um ræðir eru eldri en 30 ára er ekki viðbúið að ÞÍ hafni umsókninni um tiltekin skil. 

Einnig þarf að liggja fyrir málalykill sem Þjóðskjalasafn Íslands hefur samþykkt. Þeir 

afhendingaskyldir aðilar sem ætla sér að afhenda Þjóðskjalasafni Íslands gögn þurfa að 

fylgja kröfum safnsins um á hvaða hátt skal gengið frá gögnunum eins og til að mynda 

skal fjarlægja allar bréfaklemmur, plöst og þykkar möppur og að pakkað skuli í ákveðna 

tegund sýrufrírra askja. Einnig eru gerðar tæknilegar kröfur um að tölvuforritið 

FileMaker Pro sé notað til að skrá upplýsingar um innihald hvers kassa fyrir sig. Sú 

tölvuskráning og tölvuskrá þarf síðan samþykki frá ÞÍ áður en endanlega skil fara fram. 

2.5.3 Afhending skilaskyldra gagna á rafrænu formi 

Töluverður munur er á að afhenda gögn á pappírsformi eða rafrænu formi. 

Afhendingarskyldir aðilar hafa í dag mikinn áhuga á að skila til Þjóðskjalasafns 

upplýsingum á rafrænu formi en þó eru tiltölulega fáir aðilar sem hafa framkvæmt slík 

skil (Þjóðskjalasafn Íslands, 2012). Þjóðskjalasafn Íslands setur ákveðnar reglur og 

fyrirmæli svo hægt sé að skila rafrænt svokölluðu vörslueintaki en með því er átt við að 

„varðveita skjöl úr rafrænum skjalavörslukerfum og gagnagrunnum en ekki kerfin sjálf“ 

(Þjóðskjalasafn Íslands, 2009, bls.15). Skjöl eru færð frá kerfum yfir á ákveðið form og 

“við það verður til vörsluútgáfa gagna“ (Þjóðskjalasafn Íslands, 2009, bls.45) en fyrst og 

fremst þarf Þjóðskjalasafn Íslands að hafa samþykkt rafræna skjalavistunarkerfið. Slík 

kerfi þurfa að uppfylla ströng skilyrði.  

 

Rafrænt skjalavörslukerfi er kerfi þar sem upplýsingar um mál og 

skjöl í skjalasafni afhendingaraðila eru skráð, og eru skjölin ýmist 

varðveitt eingöngu á pappír, bæði á pappír og rafræn eða 

eingöngu rafræn. Rafræn skjalavörslukerfi eru af tvennum toga, 

þ.e. rafrænt dagbókarkerfi annars vegar og rafrænt mála- og 

skjalavörslukerfi hins vegar. Rafrænt dagbókarkerfi er kerfi með 

rafrænni skráningu á málum og skjölum og varðveislu allra skjala 
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á pappír. Rafrænt mála- og skjalavörslukerfi er kerfi með 

rafrænni skráningu á málum og skjölum og varðveislu skjala á 

pappír og rafrænt eða eingöngu rafrænt. (Þjóðskjalasafn Íslands, 

2009, bls. 9) 

2.5.4  Grisjun 

Í nútímasamfélagi er umfang pappírs mjög mikið og getur verið kostnaðarsamt að 

varðveita allt vegna þess hve mikið geymslurými þarf til. Grisjun er því nauðsynlegur 

þáttur í skjalastjórn. Óþarfi er til dæmis að varðveita mörg eintök af sama skjali. Þó er 

ekki hægt að réttlæta grisjun með kostnaði vegna varðveislu, ætíð verður að taka tillit til 

þýðingar og upplýsingagildis skjala. Með grisjun má komast hjá íþyngjandi magni skjala 

hjá stofnun, skjalasafnið verður aðgengilegra og skipulegra auk þess sem 

geymslukostnaður lækkar (Þjóðskjalasafn Ísland, e.d.-b). „Óheimilt er að ónýta eða farga 

nokkru skjali í skjalasöfnum“ hjá afhendingarskyldum aðilum Þjóðskjalasafns Íslands 

samkvæmt III kafla 24. gr. laga um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Þó er mögulegt að 

sækja um grisjunarbeiðni til Þjóðskjalasafns Íslands. Meginreglan er varðveisla en grisjun 

er undantekning. Komi grisjunarbeiðni frá skjalasafni er hún tekin til athugunar á fundi 

og ýmist er synjað eða gefin heimild: „Markmiðið með grisjun er þannig að minnka 

umfang skjalasafns stofnunar með eyðingu tiltekinna skjala án þess að glata mikilvægum 

upplýsingum“ (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d-b). 

Ef veita á grisjunarheimild þarf að taka til athugunar hvort skjölin varði hagsmuni 

eða réttindi einstaklinga, stjórnvalds eða skipulagsheildar. Taka þarf tillit til þess hvort 

skjölin hafi sögulegt gildi eða hvort þau séu mikilvægur þáttur í skjalasafni og hafi áhrif á 

leitarmöguleika í öðrum skjölum. Einnig þarf að varast að eyða gögnum sem geyma 

upplýsingar sem einungis er til á einum stað. Ef eitthvað af fyrrnefndum atriðum á við 

um þau skjöl sem grisja á er beiðninni hafnað.  

 

Regla sem fara þarf eftir í skjalavörslu hins opinbera er að gæta 

þess að tryggt sé að engar mikilvægar heimildir glatist sem 

snerta hagsmuni og réttarstöðu einstaklinga, eða eru 

vitnisburður um starfsemi og hlutverk stofnana og ákvarðanir 
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stjórnvalda eða hafa heimildagildi vegna sögu lands og þjóðar í 

víðara samhengi. (Þjóðskjalasafn Íslands e.d.-b).  

 

Ekki er heimilt að grisja gögn sem eru frá 1960 eða eldri og ákveðna skjalaflokka er 

óheimilt að grisja eins og til dæmis málaskrár, málasöfn, fundargerðarbækur, skjöl er 

tilheyra fjárlagaundirbúningi og ársskýrslur (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.-b). 

Þótt afhendingarskyldir aðilar séu í ríkara mæli að skanna inn upplýsingar og 

skjöl til þess að hafa þau aðgengileg rafræn veitir það ekki sjálfkrafa rétt til förgunar á 

skjölum í kjölfarið heldur þarf að sækja um grisjunarheimild til Þjóðskjalasafns Íslands. 

Heimild fæst þó ekki samþykkt nema að afhendingarskyldi aðilinn uppfylli fyrrnefnd 

skilyrði fyrir samþykktu rafrænu skjalavistunarkerfi. Ef slíkt kerfi er fyrir hendi og öllum 

reglum og fyrirmælum er fylgt er líklegra að leyfi fyrir grisjun fáist:  

„Fram að því að Þjóðskjalasafn hefur samþykkt móttöku gagna á vörsluformi úr 

viðkomandi rafrænu kerfi þá gildir sú regla að opinber stofnun þarf að varðveita 

afhendingarskyld gögn sín á pappírsformi og afhenda Þjóðskjalasafni pappírsskjölin 

þegar þau eru komin á skilaskyldu“(Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.-b). Þó svo að grisjun sé 

undantekning er hún nauðsynlegur hluti af skjalavörslu í nútímasamfélagi en einungis 

samkvæmt ítarlegum reglum og fyrirmælum Þjóðskjalasafns Íslands er hún heimiluð. 

Beiðni um grisjun er meðhöndluð á eftirfarandi hátt samkvæmt upplýsingum af 

heimasíðu skjalasafn.is:  

 Stofnun/embætti sækir um heimild til grisjunar til Þjóðskjalasafns. 

 Skjalasvið afgreiðir beiðnina til stjórnarnefndar Þjóðskjalasafns. 

 Stjórnarnefnd úrskurðar um beiðnina, skv. lögum nr. 66/1985. 

 Svarið sendist umsækjanda. 

 Stofnun eyðir gögnum með öruggum og viðurkenndum hætti hafi grisjun 

verið samþykkt, en varðveitir skjölin áfram í sínu skjalasafni hafi 

grisjunarbeiðni verið hafnað og afhendir Þjóðskjalasafni í fyllingu tímans 

(Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.-b). 
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2.6  Hlutverk Persónuverndar 

Persónuvernd heyrir undir innanríkisráðuneytið og starfar eftir lögum nr. 77/2000. 

Hlutverk Persónuverndar er að hafa „eftirlit með því að farið sé að lögum og öðrum 

reglum um vinnslu persónuupplýsinga og að bætt sé úr annmörkum og mistökum“ 

(Persónuvernd, e.d.). Einnig sér stofnunin meðal annars um allar leyfisveitingar eins og 

til dæmis til vísindarannsókna, sinnir öryggisúttektum og sér um almenna þróun á sviði 

persónuupplýsingaverndar (Persónuvernd, e.d). 

2.6.1 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 eru viðamikil en hér 

mun einungis verða greint frá þeim sem eiga helst við um meðferð 

sjúkraskrárupplýsinga á vegum ábyrgðaraðila, umsjónaraðila eða opinbera skjalasafna. Í 

kafla I, 1 gr. í lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga kemur fram að 

markmið með þeim er að „stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í samræmi 

við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og að tryggja 

áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga“.  

 Í lögunum eru persónuupplýsingar skilgreindar í kafla I 2. gr. sem allar 

persónulegar upplýsingar ýmist persónugreinanlegar eða persónugreindar um 

einstaklinga sem rekja megi beint eða óbeint til ákveðins einstaklings óháð því hvort 

hann er lífs eða liðinn. Að auki eru sérstaklega skilgreindar í kafla I, 8. gr. viðkvæmar 

persónuupplýsingar sem varða hagi einstaklinga eins og meðal annars um uppruna, 

kynþátt, kynhegðun, skoðanir hvort sem eru trúarskoðanir, stjórnmálaskoðanir eða 

annað, og heilsufar.  

 Í öðrum kafla 9. gr. um almennar reglur um vinnslu á persónuupplýsingum eru 

tilgreind sérstök ákvæði fyrir vinnslu á viðkvæmum upplýsingum en í áttunda lið segir að 

„vinnslan sé nauðsynleg vegna læknismeðferðar eða vegna venjubundinnar stjórnsýslu á 

sviði heilbrigðisþjónustu, enda sé hún framkvæmd af starfsmanni 

heilbrigðisþjónustunnar sem bundinn er þagnarskyldu“. Enn fremur kemur fram í III 

kafla 13. gr. að „hverjum þeim sem starfar í umboði ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila, að 

vinnsluaðila sjálfum meðtöldum, og hefur aðgang að persónuupplýsingum, er aðeins 

heimilt að vinna með persónuupplýsingar í samræmi við við fyrirmæli ábyrgðaraðila 

nema lög mæli fyrir á annan veg“. Rannsakendur sem vinna með persónulegar 
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upplýsingar verða að sækja um leyfi til Persónuverndar. Samningur þess efnis verður að 

vera skriflegur og samþykktur af Persónuvernd og ábyrgðaraðila. Um vísindarannsóknir 

gilda aukin heldur lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

2.6.2 Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

Markmið með lögum um vísindarannsóknir er að stuðla að vönduðum vinnubrögðum 

við gerð vísindarannsókna og vernda hagsmuni þátttökuaðila. Rannsakendum ber að 

skrá í sjúkraskrá í hvert sinn sem sjúkraskráin er notuð í vísindarannsókn. Að öðru leyti 

gilda lög og reglugerðir um sjúkraskrá (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 

77/2014). 

2.7 Aðrar rannsóknir og heimildir 

Meðal rannsókna sem gerðar hafa verið á varðveislu pappírsskjala má nefna megindlega 

rannsókn Þjóðskjalasafns Íslands á skjalavörslu ríkisins frá árinu 2012. Rannsóknin náði 

til 207 stofnana ríkisins þar sem spurt var út í ýmsa þætti sem varða skjalavörslu, bæði 

rafræna sem og á pappírsformi. Þar var meðal annars spurt út í rafræn skjalavörslukerfi 

og rafræna gagnagrunna, notkun málalykla, skjalavistunaráætlanir pappírsnotkun, 

geymslurými, varðveislu skjala, grisjun og afhendingu skjala til Þjóðskjalasafns Íslands. 

Allar stofnanir fengu senda spurningalista og svöruðu 173 stofnanir af 207.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós ýmislegt mátti betur fara 

varðandi skjalavörslu stofnanna. Til að mynda þyrfti að efla þekkingu starfsfólks og 

skilning á lögum og reglugerðum sem stofnanirnar lúta. Víða gætti misskilnings á túlkun 

laga og átti það sér í lagi við um ólögmætar grisjanir og vanþekkingu á þeim kröfum sem 

Þjóðskjalasafn Íslands setur um grisjunarheimildir. Könnunin leiddi einnig í ljós að 

rafræn gagnasöfn og rafræn skjalavörslukerfi höfðu í mörgum tilvikum ekki verið 

tilkynnt Þjóðskjalasafni Íslands og dæmi voru um að sumar ríkisstofnanir væru ekki með 

rafræn skjalavörslukerfi og geymdu þar af leiðandi gögn á drifum í tölvum. Þá var 

skráningu og notkun málalykla áfátt og einungis ein stofnun af 207 var með samþykkta 

skjalavistunaráætlun. Mikið magn pappírsskjala mun á næstu áratugum berast 

Þjóðskjalasafni Íslands til varðveislu. Af magntölum að dæma, sem unnar voru úr 

rannsókninni, mun Þjóðskjalasafn þurfa að tvöfalda geymslurými sitt á næstu árum. Þá 
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er ljóst að brýnt er að Þjóðskjalasafn Íslands hefji innköllun á skjölum 30 ára og eldri þar 

sem dæmi er um báglegar geymsluaðstæður margra stofnanana.  

 Ljóst er af niðurstöðum rannsóknar Þjóðskjalasafnsins að víða er þörf á úrbótum 

í skjalamálum opinberra stofnana. Varðveisla á rafrænum skilum er skammt á veg komið 

og huga þarf að úrlausnum í þeim málum. Nauðsynlegt er að veita meira féi til handa 

ríkisstofnunum svo hægt verði að uppfylla lög og reglugerðir um varðveislu á 

afhendingarskyldu efni, bæði á rafrænu formi og pappírsformi. Bæta þarf úr 

skjalageymslumálum margra ríkisstofnana þar sem einungis örfáar hafa fengið samþykki 

Þjóðskjalasafns Íslands. Þá er lagt til að hver stofnun hafi ákveðinn starfsmann sem sinni 

skjalastjórn stofnunarinnar og honum gert kleift að sækja námskeið og afla sér 

þekkingar á þeim lögum og reglugerðum sem skjalavörslu fylgir (Þjóðskjalasafn Íslands, 

2012). 

Árið 2015 fylgdi Þjóðskjalasafn fyrri könnun eftir og gerði sérstaka úttekt á 

óheimilum grisjunum hjá opinberum stofnunum. Þær stofnanir, sem viðurkenndu 

grisjun án heimildar, fengu spurningalista og voru inntar eftir nánari skýringum. 

Könnunin var send 35 stofnunum og var ljóst af niðurstöðum rannsóknarinnar að 

töluverður skortur var á þekkingu og skilningi starfsmanna og á hugtökum skjalavörslu 

og skjalastjórnar. Í flestum tilvikum var grisjun í raun hreinsun en með því er átt við 

eyðingu á gögnum sem ekki er skylt að varðveita eins og til dæmis rissblöð, 

plastumbúðir og aukaeintök af gögnum. Einnig gætti ákveðins misskilnings á því hvað 

fælist í orðinu grisjun og grisjunarheimild. Til dæmis töldu nokkrar stofnanirnar sig hafa 

grisjunarheimild en höfðu ekki og þá höfðu nokkrar stofnanir grisjunarheimild án þess 

að hafa gert grein fyrir henni í fyrri könnun (Þjóðskjalasafn Íslands, 2015).  

Árið 2001 gerði Kristín Ólafsdóttir rannsókn á Landspítala varðandi 

upplýsingaöryggi og aðgengi að viðkvæmum persónuupplýsingum þar sem hún fjallar 

um meðal annars meðhöndlun persónuupplýsinga í formi sjúkraskráa hjá Landspítala. 

Niðurstöður rannsóknar hennar bentu til að ýmislegt mætti betur fara varðandi 

meðferð slíkra gagna, töluvert var um að aðgengi að pappírssjúkraskrám væri of auðvelt 

þar sem sjúkraskrár væru víða í notkun á stofnuninni og ekki geymdar á nógu öruggum 

stöðum. Niðurstöðurnar gáfur til kynna að vöntun væri á stefnu í málum varðandi 

aðgengi og öryggi að sjúkraskrám hjá Landspítala bæði hvað varðaði rafræna sjúkraskrá 
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og pappírssjúkraskrá. Einnig var ósamræmi á reglum og verkferlum bæði á milli deilda 

og innan deilda sjúkrahússins en það ógnar öryggi þessarra upplýsinga. Þar sem liðin eru 

sextán ár frá gerð rannsóknar Kristínar má gera ráð fyrir að breytingar hafi orðið á 

þessum málum en engin eftirfylgni hefur verið gerð á rannsókn hennar (Kristín 

Ólafsdóttir, 2001).  

 American Health Information Management Association ásamt Cohasset 

Associates í Bandaríkjunum gerðu megindlega rannsókn á upplýsingastjórnun 

heilbrigðisstofnana árið 2014. Tilgangurinn með rannsókninni var að meta upplýsinga- 

og skjalastjórn innan heilbrigðiskerfisins með tilliti til þróunar og framfara innan 

skjalastjórnar. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að framfarir í upplýsingastjórnun 

væru skemmra á veg komnar en vænta mátti miðað við mikilvægi upplýsinganna. Þá 

höfðu fáar heilbrigðisstofnanir markað sér stefnu í upplýsingastjórnun og þörf var á 

endurbótum á grunnstarfsemi skjalavörslu er varða lífsferil skjala (Steinbrook, Zweerink, 

og Knight, 2014). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um markmið rannsóknarinnar og gerð grein fyrir þeim 

rannsóknarspurningum sem settar eru fram. Þá er fjallað um eigindlega aðferðafræði, 

undirbúning og framkvæmd viðtala. Því næst er rætt um viðtöl, val á viðmælendum, svo 

og þær þátttökuathuganir sem framkvæmdar voru. Í framhaldinu er greiningu og 

úrvinnslu gagnanna gerð skil og gildi rannsóknar og takmarkanir rædd. Loks eru helstu 

þemu, sem fram komu við greiningu rannsóknargagna, talin upp.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast sýn á viðhorf og reynslu þátttakenda af 

varðveisluskyldu heilbrigðisstofnana á Íslandi hvað varðaði viðkvæmar 

persónuupplýsingar á borð við þær sem tilheyrðu sjúkraskrám með tilliti til laga sem 

heilbrigðisstarfsmönnum ber að hlýta. Opinberar heilbrigðisstofnanir eru 

afhendingarskyldir aðilar á sjúkraskrám til opinberra skjalasafna lögum samkvæmt 30 

árum eftir síðustu færslu í þær. Tilgangurinn var enn fremur að greina hvernig staðið var 

að því að uppfylla kröfur laganna. Þá var reynt að fá yfirsýn yfir stöðuna hjá 

heilbrigðisstofnunum varðandi varanlega varðveislu á pappírssjúkraskrám á þeim tíma 

sem rannsóknin fór fram.  

Magn pappírs hefur margfaldast hjá heilbrigðisstofnunum undanfarna áratugi en 

pappírsnotkun er nú á undanhaldi eftir að rafræn sjúkraskrá var innleidd sem rafrænt 

skjalastjórnarkerfi. Eftir stendur mikið magn skjala sem orðið hafa til á pappír fram til 

þessa. Þeim má farga aldrei samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Enn 

sem komið er hefur litlu magni af sjúkraskrám verið komið fyrir í varanlegri varðveislu og 

vakti það áhuga rannsakanda á að kanna þetta málefni. Með það til hliðsjónar voru 

settar fram þrjár rannsóknarspurningar til þess að ná fram settum markmiðum. Þær 

snérust um eftirfarandi: 

 Hvert viðhorf og reynsla starfsmanna heilbrigðisstofnana væri gagnvart 

skilaskyldu á sjúkraskrám eldri en 30 ára. 
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 Hvernig staðið væri að varanlegri varðveislu slíkra gagna og uppfyllingu 

lagaskyldu. 

 Hver væri framtíðarsýn viðmælenda varðandi varðveislu sjúkraskráa á 

pappírsformi  

3.2  Eigindleg aðferðafræði 

„Rannsóknir eru gerðar til þess að finna sjónarhorn á veruleikann“ (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 219). Rannsóknir skipta miklu máli hvort sem er fyrir einstaklinga 

eða samfélög. Út frá rannsóknum skapast umræður sem geta skipt máli fyrir ábyrga 

ákvarðanatöku eins og til dæmis varðandi velferð samfélaga, þróun þeirra og hagvöxt 

(Eiríkur Smári Sigurðarson, 2013). 

Tvenns konar aðferðafræði tíðkast í rannsóknum, annars vegar megindleg 

(quantitative method) og hins vegar eigindleg (qualititiative method). Megindleg 

aðferðafræði gengur út frá því skoða ýmsa hluta veruleikans með fyrirfram mynduðum 

stöðluðum spurningarlista. Spurningalistinn er þá lagður fyrir ákveðinn hóp sem oft 

hefur verið valinn eftir ákveðnum úrtaksaðferðum. Megindleg aðferðafræði hentar vel 

ef rannsaka á stóran hóp. Því stærra sem úrtakið er þeim mun nákvæmari ætti svörunin 

að vera (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Í upphafi er sett fram kenning 

(theory) eða tilgáta (hypothesis) sem tölfræðilegar niðurstöður spurningalistanna síðan 

annað hvort styðja eða hrekja. Út frá úrvinnslu tölfræðilegu gagnanna er í framhaldinu 

sett fram ályktun um hvort kenning eða tilgáta stenst eða ekki (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).  

Eigindleg aðferðafræði er samheiti yfir fjölbreyttar rannsóknarleiðir eða –aðferðir. Með 

því er átt við aðferðir eins og djúpviðtöl (indepth interviews), þátttökuathuganir 

(participant observations), rýnihópa (focus groups) eða með því að rannsaka skjöl eða 

önnur fyrirliggjandi gögn (Sigurlína Davíðsdóttir 2003). Hún er einnig nálgun sem gerir 

rannsakanda kleift að skoða sjónarhorn, reynslu og upplifun einstaklinga. Slík 

þekkingaröflun segir Helga Jónsdóttir (2003, bls. 68) í kafla sínum um viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð að megi líkja við „ferðalag þar sem ferðalangurinn ferðast um, 

skoðar landslag og ræðir við fólk. Ferðalangurinn endursegir síðan það sem fyrir augu og 
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eyru ber. Þannig eru rannsóknargögn í eigindlegu viðtali hið talaða orð sem yfirleitt er 

umbreytt í vélritaðan texta við gagnaúrvinnslu“.  

Eigindleg aðferðafræði, eins og valin var við gerð þessarar rannsóknar, leitast við 

að skilja félagsleg fyrirbæri eins og mannlegt eðli, eðli veruleikans og eðli þekkingar þar 

sem rannsakandi er aðalverkfærið. Aðferðafræðin á vel við þegar skoða á tímaröð 

atburða eða hluti í sínu náttúrulega umhverfi. Hún er jafnvel notuð til þess að dýpka 

skilning á megindlegum rannsóknum eða niðurstöðum þeirra. Aðferðin á einnig vel við 

þegar rannsaka á eitthvað sem óljóst er hvað leiðir í ljós (Braun og Clarke, 2013, 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Með fjölbreyttum eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

hægt að fá fram dýpri skilning á málefnum en með megindlegum aðferðum. Aðferðin 

hentar einkar vel fyrir rannsókn á fámennum hópum þar sem tölulegar upplýsingar gæfu 

viðfangsefninu ekki nógu góð skil sökum smæðar úrtaks (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; 

Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

 Eigindleg aðferðafræði getur gefið hópi fólks rödd í ákveðnum málefnum og 

gefið nákvæma lýsingu á viðburðum eða reynslu (Braun og Clarke, 2013). Þannig næst 

fram heildarmynd af ákveðnu fyrirbæri, kerfi eða menningu þar sem áhersla er lögð á að 

reyna að öðlast skilning hér og nú í gegnum persónuleg viðtöl (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013.) 

  Eigindleg aðferðafræði hentar vel fámennum hópum eins og til dæmis ef 

rannsaka á viðhorf minnihlutahópa þar sem tölfræðilegar aðferðir gefa ekki góða 

heildarmynd vegna smæðar úrtaks. Ólíkt megindlegum rannsóknum gefa niðurstöður úr 

eigindlegum aðferðum aðeins ábendingar um viðhorf eða gildismat málefnisins sem 

rannsakað er. Fjöldi viðmælenda ræðst af því hvað á að rannsaka. Eigindleg rannsókn 

hefst með hugmynd að rannsókn. Rannsakandi setur í upphafi fram 

rannsóknarspurningar sem hann reynir síðan að fá svör við með rannsóknaraðferðunum 

og við úrvinnslu gagnanna. Valin er nálgun rannsóknar, sem í þessu tilviki er 

tvennskonar. Tekin voru átta djúpviðtöl viðtöl við níu viðmælendur og einnig voru 

gerðar þrjár þátttökuathuganir.  

Við vinnslu rannsóknarinnar var greiningaraðferðinni grundaðri kenningu 

(grounded theory) beitt. Sú aðferð hentar vel þegar skoða á hegðun eða viðhorf 

afmarkaða hópa (Saunders, Lewis og Tornhill, 2009, Charmaz, 2006). Eftir að 
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rannsóknarspurningar höfðu verið settar fram hófst gagnaöflunin. Að auki var útbúinn 

viðtalsrammi sem rannsakandi studdist við í viðtölum. Þær spurningar sem rannsakandi 

útbjó fyrir viðtalsrammann, auk rannsóknarspurninganna, leiddu hann jafnt og þétt í átt 

að niðurstöðu allt vinnsluferlið. Að gagnaöflun lokinni voru voru gögnin afrituð og í 

framhaldinu greind með kerfisbundnum hætti. Þau voru flokkuð eftir tengslum og 

sameiginlegum þáttum sem birtust í svörum viðmælenda. Í flokkuninni var markvissri 

kóðun (focus coding) og opinni kóðun (open coding) beitt. Með kóðun er átt við lyklun 

orða úr textanum. Farið var í gegnum viðtölin orð fyrir orð, síðan línu fyrir línu en slík 

aðferð kallast aðleiðsla (inductive reasoning). Samhliða greiningarferlinu með kóðuninni 

var stuðst við greiningarblað og farið yfir gögnin fram og til baka í leit að tengingum, 

málefnum og/eða mynstri sem lesa máti úr viðtölum (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

3.3 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur að rannsókninni hófst á haustmánuðum 2016 sem hluti af lokaverkefni í 

áfanganum Eigindleg aðferðafræði I. Rannsakandi hefur undanfarin ár starfað á 

heilbrigðisstofnun og tengst verkefnum við varðveislu sjúkraskráa og kviknaði 

hugmyndin að rannsókninni út frá þeirri vinnu. Í upphafi rannsóknarinnar var lagt upp 

með þrjár rannsóknarspurningar. Rannsakandi útbjó enn fremur viðtalsramma með 

opnum spurningum (interview guide) um það málefni sem rannsaka átti og var 

viðtalsramminn hafður til viðmiðunar í viðtölunum (sjá viðauka 1). Opnar og 

sveigjanlegar rannsóknarspurningar nýtast best til þess að gefa viðmælanda tækifæri til 

þess að láta í ljós þekkingu sína og kunnáttu (Braun og Clarke, 2013).  

Leitast var við að fá viðmælendur til þess að ræða málefnið á jafnréttisgrundvelli. 

Ræddir voru atburðir, skynjanir, væntingar, hugrenningar og annað það sem skipti 

viðmælendur máli hvað rannsóknarefnið varðaði. Framkoma rannsakanda skiptir miklu 

máli þegar tekin eru opin viðtöl. Slík viðtöl eru persónuleg og rannsakandinn þarf 

umfram allt að vera kurteis, traustvekjandi, góður hlustandi og gæta þess að spyrja ekki 

leiðandi spurninga (Helga Jónsdóttir, 2003). Enn fremur þarf rannsakandi að gæta þess 

að hans eigin sjónarmið í tengslum við rannsóknarefni liti ekki viðtölin enda er tilgangur 

rannsóknar að fá fram skoðun viðmælanda (Kvale, 1996). Rannsókn, sem byggir á 

eigindlegum aðferðum, er huglæg rannsókn. Þess vegna þurfa rannsakendur stöðugt að 

gæta þess að hafa ekki áhrif á svör viðmælanda sinna með leiðandi spurningum, 
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líkamstjáningu eða persónulegu viðhorfi (Hennink, Hutter and Bailey, 2011). Viðtölin 

voru öll tekin á tímabilinu október 2016 til febrúar 2017. Viðtölin voru hljóðrituð með 

samþykki viðmælenda. 

3.3.1 Siðfræði rannsókna 

Við úrvinnslu gagna, sem safnað er með eigindlegri aðferðafræði á sér stað stöðug 

ígrundun hjá rannsakanda. Hann verður að skoða bæði viðmælendur, viðfangsefni og 

ekki síst sjálfan sig út frá öllum sjónarhornum. Rannsakandi verður að gera sér grein fyrir 

hvað getur haft áhrif á rannsókn hans. Ígrundun á sér stað á öllum stigum 

rannsóknarinnar og taka verður með í reikninginn ýmis siðferðileg álitamál.  

 Fjórar höfuðreglur siðfræði ber að hafa í huga við gerð eigindlegra rannsókna en 

þær eru: Sjálfræðisreglan (the principle of respect for autonomy), skaðleysisreglan (the 

principle of malefience), velgjörðarreglan (the principle of beneficience) og 

réttlætisreglan (the principle of justice). Með sjálfræðisreglunni er viðmælanda gerð 

grein fyrir rannsókninni og hlutverki hans í henni sem þátttakanda. Sjálfræðisreglan felur 

einnig í sér að viðmælandi gefi samþykki sitt fyrir þátttöku. Í rannsókn þessari 

undirrituðu allir viðmælendur samþykkisblað sem útbúið var fyrir hvert viðtal.  

 Með skaðleysisreglunni er kveðið á um að vernda skuli hagsmuni þátttakanda 

þannig að velferð þeirra sé tryggð. Í rannsókn þessari var þess gætt að á samþykkisblaði 

kæmi fram að fullum trúnaði yrði heitið og að nöfn viðmælenda væru dulin. 

Viðmælendur voru enn fremur upplýstir um að þeim bæri engin skylda til þess að svara 

öllum spurningum og að gætu hætt þátttöku hvenær sem væri. Velgjörðarreglan miðast 

við að niðurstöður rannsóknar geti nýst til góða. Með góðri yfirsýn og innsýn í málefnið 

má nýta niðurstöðurnar til endurbóta á því sem betur má fara. Með Réttlætisreglunni er 

vísað í sanngirni rannsóknar bæði fyrir viðmælendur og rannsakanda (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 

3.4 Viðtöl og val á viðmælendum  

Við val á viðmælendum á að forðast að hafa einsleitan hóp. Breiður hópur af ólíkum 

viðmælendum með ólíkan bakgrunn getur gefið skýra svörun sem styrkt getur 

rannsóknina. Við val á viðmælendum á að hafa til hliðsjónar markmið og tilgang 

rannsóknar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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Aðferðin, sem notuð var við val á viðmælendum, nefnist formlegt tengslanet 

(formal network). Þá er valinn fyrirfram ákveðinn hópur fólks sem tilheyrir sömu stétt 

eða stöðu eða öðru í samfélaginu en í þessu tilviki áttu viðmælendur það sameiginlegt 

að sjá um varðveislu og skjalavörslu á sjúkraskrám (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Fyrir valinu urðu sjö heilbrigðisstofnanir þar sem rætt var við átta viðmælendur, en einn 

viðmælandi óskaði eftir að hafa sér til aðstoðar annan starfsmann. Auk þessa var rætt 

við starfsmann Þjóðskjalasafns Íslands til þess að fá meiri dýpt og skilning á starfsemi 

opinberra skjalasafna í þessum efnum.  

 Haft var samband við fyrstu viðmælendurna bæði símleiðis og með tölvupósti í 

september 2016. Fyrstu viðtölin fóru fram í október það ár og þau síðustu í febrúar 

2017. Hvert viðtal var 40 til 60 mínútur að lengd. Áður en til viðtalanna kom var útbúinn 

viðtalsrammi, eins og fyrr segir, til þess að styðjast við í viðtölunum og einnig til þess að 

afmarka spurningarnar í átt að rannsóknarspurningunum. Útskýrt var fyrir 

viðmælendum hvert markmiðið væri með rannsókninni og þeim gerð grein fyrir að þeir 

gætu hætt við þátttöku hvenær sem er ef þeir óskuðu þess. Einnig fengu þeir að vita að 

ekki yrði hægt að rekja nöfn þeirra eða stofnanna þeirra við vinnslu þessarrar 

rannsóknar. Engin tengsl eru á milli rannsakanda og viðmælenda. Aðeins einn 

þátttakandi gerði athugasemd við nafnleyndina en það var starfsmaður Þjóðskjalasafns 

Íslands og vildi hann að nafn stofnunar kæmi fram. Öllum gögnum verður eytt að lokinni 

rannsóknarvinnu.  

 

Tafla 1 gefur yfirlit yfir níu viðmælendur og starfsvið þeirra. Þeir störfuðu allir hjá 

opinberum stofnunum.  

 

Tafla 1 Viðmælendur 

Viðmælandi Starfssvið Stofnun Dagsetning viðtala 

A Læknaritari I 03.11.2016 

B Skristofumaður II 26.10.2016 

C Læknaritari III 28.02.2017 

D Læknaritari IV 21.02.2017 
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E 

J 

Skrifstofumaður 

Læknaritari 

V 

 

30.01.2017 

F Yfirmaður VI 13.02.2017 

G Skrifstofumaður VII 27.02.2017 

H Yfirmaður Þjóðskjalasafn 

Íslands 

17.10.2016 

 

Allar stofnanirnar í töflunni voru opinberar stofnanir. Sjö þeirra voru heilbrigðisstofnanir 

en áttunda stofnunin er Þjóðskjalasafn Íslands. Nöfn heilbrigðisstofnananna eru dulin en 

auðkennd hér með rómverskum tölustöfum. Viðmælendur voru níu, nöfn allra 

viðmælenda eru einnig dulin og fær hver sinn bókstaf. Ekki eru gerð skil á hvort 

viðmælandi er karl eða kona. Allir viðmælendur áttu langan starfsaldur að baki. Þeir 

höfðu unnið tíu ár eða lengur á vinnustaðnum og þekktu starfsemi stofnunar sinnar vel. 

Fyrstu viðtölin fóru fram síðla hausts 2016 en viðtölum lauk í febrúar 2017. 

3.5 Þátttökuathugun 

Þátttökuathugun er rannsóknaraðferð sem gefur færi á að skilja, skrá og skoða 

félagslega hegðun fólks, samskipti þess, gjörðir og skynja stemmningu á milli 

einstaklinga. Þátttökuathuganir eru einkum tvennskonar: (1) Þátttökuathugun þar sem 

rannsakandi er þátttakandi á vettvangi sama hvort hann tekur mikinn þátt eða lítinn 

þátt í því starfi sem hann rannsakar. (2) Þátttökuathugun þar sem rannsakandi tekur 

engan þátt á vettvangi.  

Með þátttökuathugun einbeitir rannsakandi sér að ákveðnum vettvangi í 

ákveðinn tíma. Hann fylgist með því sem fyrir augu ber og talar við þátttakendur á 

staðnum. Með þátttökuathugun gefst rannsakanda færi á að upplifa menningu staðarins 

og skynja félagslega stöðu þátttakenda. Þá getur þátttökuathugun hjálpað rannsakanda 

við að dýpka skilning sinn á viðfangsefninu og aðstæðum þátttakanda. Við gerð 

þátttökuathugunar er mikilvægt fyrir rannsakanda að vera vinsamlegur og áhugasamur 

ekki síst til þess að skapa traust á milli rannsakanda og þátttakanda. Eftir að 

þátttökuathugun hefur verið framkvæmd er nauðsynlegt fyrir rannsakanda að draga 

upp mynd af vettvangi með því að skrá hjá sér og lýsa því sem fyrir augu bar eins og til 
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dæmis samræðum, staðnum, aðstæðum og atburðum dagsins (Hennink, Hutter and 

Bailey, 2011).  

 Í þessar rannsókn voru gerðar þrjár þátttökuathuganir þar sem rannsakandi 

skoðaði aðstæður og varðveislu sjúkraskráa og einnig þá starfsemi við kom daglegum 

störfum um meðhöndlun sjúkraskráa sem fór fram á staðnum. Í tveimur þeirra var 

rannsakandi jafnframt þátttakandi þar sem aðrir þátttakendur leiddu hann um svæðið 

og sögðu frá hvernig dagleg starfsemi færi fram. Þar kom fram að mikil vinna færi í 

frágang á pappírum sem bærust stofnuninni auk þess sem skönnun væri stór partur af 

daglegum störfum. Einn viðmælandi af stofnun IInefndi að gögn hefðu eyðilagst í 

geymslu sem orðið hafði fyrir rakaskemmdum og sveppagró hafði komist í. Í þriðju 

þátttökuathuguninni var rannsakandi einungis áhorfandi þar sem hann fékk tækifæri til 

þess að fylgjast með daglegum störfum þátttakenda og án mikilla samskipta. Tafla 2 

sýnir á myndrænan hátt hvað var sameiginlegt með þessum þremur vinnustöðum og 

hvað var ólíkt.  

 

Tafla 2. Þátttökuathuganir 

Vettvangur 1 2 3 

Fjöldi starfsmanna 2 3 5 

Fjöldi geymslurýma 1 3 3 

Aðgengi að skjölum Gott Gott Sæmilegt 

Aðbúnaður skjala Hillur Hillur og skúffur Hillur og skúffur 

Skráning eldri skjala Ekkert óskráð Hluti óskráður Hluti óskráður 

Skönnun já Já já 

 

Í töflu 2 má sjá fjölda starfsmanna á vettvangi og hversu mörg geymslurými voru á 

hverjum stað fyrir sig sem rannsakanda voru sýnd. Tafla 2 sýnir einnig í hverskonar 

hirslum skjölin voru geymd og hvernig aðgengi var að gögnunum. Þá sýnir tafla 2 einnig 

hversu margar af heilbrigðisstofnununum sáu um skönnun og hvort eldri skjöl hafi verið 

skráð í tölvukerfi. 
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3.6 Greining og úrvinnsla 

Við greiningu og úrvinnslu á viðtölunum var notast við grundaða kenningu (grounded 

theory) eins og áður segir. Það er sveigjanleg tækni sem miðar við söfnun gagna og 

greiningu þeirra á kerfisbundin hátt samhliða gagnaöfluninni til þess að þróa kenningu. 

Aðferðin byggði á aðleiðslu (inductive) við að greina gögn þar sem byrjað var með 

einstök hugmyndafræðileg hugtök auk þess að auðkenna tengslamynstur innan þeirra 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

 Eftir að rannsóknarefnið hafði verið ákveðið og viðtöl tekin voru þau afrituð með 

athugarsemdum rannsakanda en það eru punktar sem rannsakandi setur í greininguna 

til þess að lýsa öllu því sem kom honum fyrir hugskotsjónir á meðan á úrvinnslu stóð. 

Gögnin voru greind með opinni kóðun (open coding), hvert viðtal lesið vandlega yfir og 

hver lína greind með það að markmiði að flokka saman sameiginlega þætti eða viðhorf. 

„Á þessu stigi leitast rannsakandinn við að hafa opinn huga og losa sig við fyrirfram 

gefnar hugmyndir“ (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013 bls. 365).  

 

3.7 Gildi rannsóknarinnar og takmarkanir 

Rannsókn sem þessi á viðhorfi og reynslu starfsmanna heilbrigðisstofnana gagnvart 

skilaskyldu á sjúkraskrám til opinberra skjalasafna hefur ekki verið framkvæmd áður á 

Íslandi. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á varðveislu á sjúkraskrám og skjalavörslu 

voru gerðar af Þjóðskjalasafni Íslands 2012 og 2015. Þær gáfu til kynna að ýmsu væri 

ábótavant í sambandi við varðveislu slíkra gagna, sem að mestu leyti byggist á skorti á 

þekkingu á málefninu. Viðhorf starfsmanna gagnvart lögum um skilaskyldu getur þannig 

gefið til kynna hvaða tilfinningu starfsfólk hefur gagnvart varðveislu á sjúkraskrám hvort 

sem er á rafrænu formi eða pappírsformi og rannsóknin gæti gefið vísbendingar um 

hvaða áherslur það telur að skiptu mestu máli varðandi skil á slíkum gögnum.  

Rannsókn sem þessi getur því haft fræðilegt gildi í formi nýrrar þekkingar á 

viðhorfi. Með auknum skilningi á viðhorfi starfsmanna og reynslu þeirra getur 

rannsóknin nýst opinberum skjalasöfnum til þess að koma til móts við starfsmenn 

heilbrigðissstofnana sem hefðu áhuga á að skila slíkum gögnum. Rannsóknin getur enn 
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fremur verið hagnýt starfsmönnum á heilbrigðisstofnunum við ákvarðanatöku um 

varðveislu sjúkraskráa eða í það minnsta vakið þá til umhugsunar um mikilvægi 

varanlegrar varðveislu sjúkraskráa á sem öruggastan hátt.  

Eitt af einkennum eigindlegra rannsókna er það að ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum þeirra. Rannsókn eins og þessi, sem er byggð á viðtölum við fámennan 

hóp, getur því einungis endurspeglað viðhorf og upplifun þeirra starfsmanna sem talað 

var við út frá þeirra sjónarhorni. Niðurstöður rannsóknarinnar leggja þó til mikilvægar 

vísbendingar um rannsóknarefnið og gætu verið grunnur að frekari rannsóknum á 

sviðinu.  

3.8 Helstu þemu viðtala 

Við úrvinnslu rannsóknargagnanna, sem unnin voru upp úr átta viðtölum við níu 

viðmælendur auk þriggja þátttökuathuganna, standa upp úr ákveðin sameiginleg þemu. 

Þemunum má skipta niður á eftirfarandi hátt: 

 Stefna heilbrigðisstofnanna gagnvart pappír. 

 Rafræn sjúkraskrá. 

 Meðhöndlun sjúkraskrárupplýsinga.  

 Viðhorf til varanlegrar varðveislu sjúkraskráa á rafrænu formi og pappír. 

 Aðgangur að gögnum. 

 Önnur geymsluúrræði. 

 Ástæður fyrir viðhorfi; tími/peningar/kostnaður. 

 Þekking á lögum um skil.  

 Þekking á starfsemi Þjóðskjalasafns Íslands. 

 

Í næstu köflum verður gerð grein fyrir hverju þema fyrir sig. 
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4 Stefna heilbrigðisstofnana gagnvart pappír 

Við gerð þátttökuathugunar á þremur heilbrigðisstofnunum var ljóst að stefnan var að 

draga úr pappírsnotkun eftir bestu getu. Engin heilbrigðisstofnananna hafði þó gert 

skriflega stefnu um þetta málefni heldur höfðu ákvarðanir um það verið teknar af 

yfirstjórnendum og þær síðan verið innleiddar hjá viðkomandi deildum. Við skoðun 

upplýsinga úr viðtölunum er ljóst að á nokkrum stöðum hafði útprentunum úr 

sjúkraskrárkerfinu á pappír verið hætt að mestu leyti og á þann hátt verulega dregið úr 

þeirri vinnu sem fólst í að raða lausum blöðum inn í sjúkraskrár á pappírsformi. 

Á heilbrigðisstofnununum þremur höfðu ákvarðanir verið teknar um að hafa allt á 

rafrænu formi framvegis. Þær höfðu nánast alveg hætt að útbúa sjúkraskrármöppur 

undir lausblöð en lögðu mikla áherslu á að skanna inn öll laus blöð sem bárust að. 

 Allir viðmælendur sögðu frá því að reynt væri eftir fremsta megni að minnka 

útprentun á pappír. Á tveimur heilbrigðisstofnunum hafði yfirstjórn tekið þá ákvörðun 

að hætta alfarið útprentun úr tölvukerfinu og farið þá leið að skanna fremur upplýsingar 

inn í kerfið.  

Með tilkomu rafrænnar sjúkraskrár fyrir tuttugu árum voru vonir bundnar við að 

pappírsnotkun myndi minnka en svo reyndist ekki raunin í fyrstu. Um það sagði 

viðmælandi B: „Við höfum rekið okkur á það að með aukinni tölvunotkun þá bara eykst 

pappírinn, það er svolítið mikið þannig að sami pappírinn er sinnum fimm í 

sjúkraskýrslunum.“ Viðmælanda E fannst pappírsnotkun enn of mikil: „Mér finnst þetta 

andskotann ekkert minnka, nei svei mér þá. Rosalegt magn alveg. Reyndar fáum við 

núna rafræn bréf orðið ansi mikið, það er allt upp í 250-300 á viku sem fer í gegnum 

rafrænt, það er alltaf að aukast en samt kemur mikið af pappír frá öðrum stofnunum.“ 

 

Svipaða sögu hafði viðmælandi A að segja: 
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Við sögðum hér á sínum tíma . . . það hefur nú ekki minnkað 

pappírinn en það hefur náttúrulega minnkað pappírinn eftir að 

við tókum þessa ákvörðun að gera bara rafrænt og allir hættir að 

prenta út. Það jókst pappírsnotkunin gífurlega fyrst, fólk þorði 

ekki annað en að prenta út og það var alltaf til vonar og vara 

verið að prenta út þetta og hitt. Við verðum að eiga þetta líka á 

pappír ef ske kynni og það var allskonar svona sem var alveg 

skiljanlegt auðvitað. Maður var alveg skíthræddur við þetta fyrst 

sko að eiga að fara að . . . bara að hafa ekki neinn pappír í 

höndunum. Manni fannst það þurfa að vera eitthvað 

áþreifanlegt en svo venst fólk þessu og lærir á þetta bara smátt 

og smátt. 

Þegar hún var innt eftir því hvers vegna þessi ákvörðun var tekin sagði hún frá 

því að heilbrigðisstofnun hennar hefði, eins og svo margar aðrar stofnanir á Íslandi, 

sameinast öðrum fyrir nokkrum árum og ein af þeim hafði þá þegar byrjað í þessu 

pappírslausa ferli: „Þeir voru fyrstir að vera pappírslausir . . . þau voru bara svo dugleg 

að skipuleggja hjá sér en svo vorum við alveg markvisst búin að vinna að þessu.“ 

Aðspurð um hverjir hefðu tekið þessa ákvörðun sagði hún: „Það var þessi stýrinefnd 

sjúkraskráa hér á svæðinu og í samráði auðvitað við framkvæmdastjórn. Þetta var 

auðvitað ekki nein einkaákvörðun.“ 

Á annarri heilbrigðisstofnun hafði pappírslaus stefna einnig verið gerð sem 

miðaðist við að prenta sem minnst út en þó var töluvert um útprentanir í þjónustuskyni 

við lækna að sögn J: „Við erum hættar að búa til journala en það eru pappírar í gangi 

svona til að minna læknanna á. Já já röntgen og rannsókn eru enn að prenta út til að 

setja í skúffurnar hjá þeim og minna þá á.“ Hjá Viðmælanda D hafði einnig töluvert 

dregið úr útprentun úr kerfinu: „Við reynum það nú að vera ekki að prenta mikið. Það er 

ekki mikið sem við erum að prenta.“ 

 Viðmælandi C sagði okkur að á hans heilbrigðisstofnun væri hætt að útbúa nýjar 

sjúkraskrármöppur fyrir lausblöð en hann sagði auk þess: „Það gleymist alltaf þessi vinna 

við pappír, það er einhvernveginn alltaf sem verður afgangs.“ 
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Einungis tveir viðmælendur könnuðust ekki við þessa markvissu pappírslausu stefnu og 

á báðum stöðum var töluvert um bæði útprentun og framleiðslu á nýjum 

sjúkraskrármöppum. Þegar viðmælandi G var inntur eftir því hvort hann væri enn að 

útbúa nýjar sjúkraskrármöppur, sem laus blöð væru sett inn í, sagði hann: „Hverjum 

einasta degi. Ég held að það komi ekki dagur þar sem ekki þurfi að búa til nýjan journal. 

Samt erum við mjög grimmar á að reyna að skanna allt inn og svona það sem okkur 

finnst ekki verða endilega að fara inn en já ég held að við séum að gera það á hverjum 

degi.“ Viðmælanda F fannst orðið tímabært að vinnubrögð nútímans yrðu uppfærð, taka 

þyrfti unga fólkið sér til fyrirmyndar í þeim efnum:  

 

Já eins og við vorum að tala um áðan þá þyrftum við að stoppa 

þetta pappírsbull hérna. Fólk verður bara að læra 

nútímavinnubrögð. Það er sko bara fyndið að sjá muninn hvernig 

unga fólkið gerir . . . ég hef alltaf lúmskt gaman af því að fylgjast 

með hvernig þessir krakkar vinna. Þetta leikur svoleiðis í 

höndunum á þeim að það er bara fyndið. Mér finnst þetta bara 

sniðugt. Pappír? Pappír er bara fyrir. Það er bara vesen. Það er 

fullkomlega fráleitt að halda þessu áfram. Eina skiptið sem á að 

skrifa eitthvað á pappír hérna . . . væri þegar tölvukerfið krassar 

eða rafmagnið fer. 
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5 Rafræn sjúkraskrá 

 

Við úrvinnslu viðtalanna og þátttökuathugananna kom fram að allar heilbrigðisstofnanir 

uppfylltu lagalegar kröfur og færðu sjúkraskrárupplýsingar inn á rafrænu formi og 

notuðu til þess samskonar tölvukerfi, Sögu. Hver heilbrigðisstofnun hafði sýna útgáfu af 

sjúkraskrárkerfinu og gat því einungis séð upplýsingar frá þeim sjúklingum sem tilheyrðu 

þeirri heilbrigðisstofnun. Þegar rannsóknin var gerð hafði nýlega verið opnað fyrir nýjan 

rafrænan samskiptamöguleika sem jók aðgang heilbrigðisstarfsfólks um allt land að 

upplýsingum úr öðrum Sögukerfum. Það hafði í för með sér að heilbrigðisstarfsfólk gat 

séð hvort, hvar og hvenær viðkomandi skjólstæðingur hafi leitað til annarra 

heilbrigðisstofnanna og takmarkaður aðgangur leyfður að ákveðnum upplýsingum frá 

þeim stofnunum sem sjúklingur hafi leitað til. Í aðalvalmynd Sögukerfisins hefur litlu 

merki verið bætt við efst í hægra horni, mynd af tveimur teiknuðum tölvuskjám með 

sem tengdir hafa verið saman með línu. Ef viðkomandi á sjúkraskrá hjá tveimur öðrum 

sjúkrastofnunum birtist tölustafurinn tveir við hlið myndarinnar.  

 Í viðtölunum kom fram að á öllum heilbrigðisstofnunum var rekið tvöfalt 

sjúkraskrárkerfi, rafrænt og á pappírsformi. Viðmælanda F fannst það óþarfi og sá hann 

ekki ástæðu til þess að viðhalda því kerfi, kominn væri tími til þess að starfa eftir 

nútímavinnubrögðum og nýta tæknina betur: 

 

Ég sé hana ekki í nútímanum skipta máli þannig að ég held að við 

ættum ekki að halda áfram að framleiða gögn á pappír. Það 

finnst mér alveg fráleitt, við gerum ennþá dálítið af því og allt er 

það í mínum augum of mikið. Mér finnst eiginlega búið að ganga 

kjánalega hægt að rafvæða sjúkraskrárkerfið hér á [X], allt of 

hægt. Ég hef séð þetta . . . dæmi um að það hefur valdið 

mistökum og klúðri að vera með tvöfalt kerfi. Þetta er afleitt sko. 



48 

Þetta er það sem ég hef mest á móti að þetta er hættulegt fyrir 

sjúklingana og skerðir þeirra öryggi. En þetta er líka náttúrulega 

sko léleg vinnubrögð á alla lund. Það er það bara … Saga sjúklings 

er þegar öllu er á botninn hvolft ein samfelld saga. Það er honum 

í hag að hún sé færð til bókar á einum stað. 

 

Rafræna sjúkraskráin var mun meira notuð en pappírssjúkraskrá. Viðhorf til rafrænu 

sjúkraskrárinnar var í flestum viðtölum fremur jákvætt og hún þótti öruggari en 

sjúkraskrá á pappírsformi sérstaklega varðandi aðgengi og öryggi. Helstu vankantar 

kerfisins voru, að mati viðmælenda, að það væri þungt í vöfum og seinlegt með tilliti til 

tölulegrar úrvinnslu. Um það sagði viðmælandi C:  

 

Reyndar er erfið saga í gangi í sambandi við Sögu, hún þykir mjög 

þung og leiðinleg og mjög erfitt að fá einhverjar vitrænar tölur úr 

henni sem við erum svo sem sammála. Þegar læknarnir geta 

valið inn og skrifað bara einhverja greiningu eins og kvef eða 

hálsbólga eða eitthvað og svo þegar búið er að reyna að laga 

þetta þá kannski koma mörg númer upp og að reyna að fá tölu 

yfir það hvað voru margir sem komu inn út af þessu tilefni eru þá 

á svo mörgum númerum. 

 

Viðmælandi F var óánægður með þróun rafrænu sjúkraskrárinnar. Hann vildi meina að 

þegar kerfið var fyrst tekið í notkun hafi það verið til fyrirmyndar og hefði lofað góðu í 

byrjun: 

 

Sögukerfið er náttúrulega löngu úrelt fyrir notendann sko. Það 

eru tuttugu 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. Og síðan unnum við í nokkra 
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mánuði, þetta var tekið í notkun um áramótin 1996 til 1997, 

síðan unnum við í nokkra mánuði með höfundunum, fengum 

aðgang að þeim í 3 til 4 mánuði og sögukerfið tók stórstigum 

framförum þar sem þeir voru ákafir í að vita hjá okkur hvernig 

þetta gæti þjónað vinnunni hérna . . . sem best. Höfundur 

sögukerfisins sagði: Kerfið á að þjóna ykkur og fylgja ykkar 

vinnulagi, þið eigið ekki að vera þrælar sjúkraskrárkerfisins. 

 

Þetta fyrirmyndar rafræna sjúkraskrárkerfi var þó eyðilagt að sögn F þegar dregið var úr 

þróun á því: „Allt undir því yfirskyni að þetta kostaði of mikið, sem var auðvitað 

fyrirsláttur og kom seinna í ljós af hverju hann var tilkominn. Það var ekkert annað en 

hagsmunatogstreita.“ Um kröfur til sjúkraskrárkerfisins vildi hann setja sömu kröfur og 

hann setti þegar hann keypti heimilisbílinn:  

 

Ég vil gera sömu kröfur til sjúkraskrárkerfisins og 

fjölskyldubílsins, bilar helst aldrei, a.m.k. þá mjög sjaldan, ég hef 

alveg sama viðhorf til sögukerfisins eða sjúkraskrárkerfisins, það 

á bara að virka og virka vel. Það á að vera öruggt og helst að bila 

sem allra sjaldnast. Og bara veita þá þjónustu sem er ætlast til, 

mér er sama hvort þetta heiti Saga eða heilsugátt eða einhverju 

fancy útlendu nafni það skiptir mig ekki máli. Bara kaupa það 

sem er best fyrir fólkið í landinu. 

  

Viðmælendur voru sammála um að þó svo að rafræna sjúkraskrárkerfið, sem verið hafði 

í notkun undanfarin 20 ár, væri í stöðugri notkun væri enn verið að nota pappír á 

hverjum degi þar sem ekki hafði unnist tími til þess að gera öll eyðublöð rafræn. 

Viðmælandi G tók í sama streng: „Ég hélt við yrðum komin lengra eftir öll þessi ár. Ég 

hélt . . . það eru 13 ár síðan við byrjuðum og þá var talað um að þetta ætti að verða 

rafrænt á stuttum tíma sko. En ég fer að efast um að það verði það alveg.“ Í sama streng 

tók viðmælandi Þjóðskjalasafns Íslands en hann taldi framfarir ekki aukast í bráð: „Það 



50 

sem mun gerast er að pappírinn mun minnka og hið rafræna aukast þar til að þetta 

verður eingöngu rafrænt. En það eru áratugir í það að mínu mati.“ 

 Ljóst var við greiningu á viðtölunum að starfsmenn höfðu mikinn áhuga á að hafa 

upplýsingar aðgengilegar á rafrænu formi og unnu að því hörðum höndum að skanna 

inn upplýsingar. Þær væri þó ekki hægt að varðveita varanlega þar sem Þjóðskjalasafn 

Íslands tæki ekki við rafræna Sögukerfinu eins og það var á þessum tíma að sögn 

starfsmanns Þjóðskjalasafns Íslands. Ástæðan væri sú að rafræna kerfið uppfyllti ekki þá 

alþjóðlegu staðla um rafrænt skilaform sem Þjóðskjalasafnsins setti kröfur um og þar 

með væri ekki hægt að uppfylla rafræn skil. Um ástæður þess sagði starfsmaður 

Þjóðskjalasafnsins jafnframt: „Það er alveg risastórt verkefni og að mínu mati finnst mér 

að það þurfi að huga að varðveislu upplýsinga úr því kerfi á breiðum grundvelli, frá 

velferðarráðuneyti, landlækni, Landspítala og Þjóðskjalasafni inn í það samstarf og bara 

skoða hvað á að varðveita og hvernig skuli standa að varðveislu þessara gagna.“ 

Starfsmaður Þjóðskjalasafnsins útskýrði að ástæður fyrir ströngum reglum safnsins um 

rafræn skil væru tilkomnar vegna hraðra tækniframfara í heiminum og mikilvægi þess að 

gögn yrðu varðveitt á sem öruggastan hátt. Hann sagði: 

 

Við erum með tilteknar reglur um varðveislu á rafrænum 

gögnum og það þarf að tilkynna öll kerfi til okkar og við förum 

yfir það hvort að upplýsingarnar í þessu kerfi séu . . . sé vert að 

varðveita til lengri tíma og ef að það er úrskurðað þá á 

viðkomandi afhendingaskyldur aðili að afhenda gögnin sín á 

rafrænu formi til eins til fimm ára fresti en það er bara til þess að 

tryggja að gögnin festist ekki inn í einhverju kerfi eða einhverju 

forriti sem er hætt að uppfæra. Það er alltaf verið að endurnýja, 

hérna endurnýja forrit og og það hefur komið oft fyrir að rafræn 

gögn hafa fest inn í einhverju forriti sem einhver hugbúnaðaraðili 

er hættur að halda við og það er ekki hægt að ná gögnunum út, 

þau eru bara föst inni. Þess vegna á að afhenda til okkar og þá 

afhenda gögnin í svokallaðri vörsluútgáfu og í vörsluútgáfunni 

eru sem sagt skráarsnið og töflur og tengingar sem eru 
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samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Við varðveitum ekki … yfirleitt 

ekki gögnin í upprunalegu formi þannig að við erum ekki með 

word skrár eða exel eða pdf eða neitt svoleiðis heldur keyrum 

við upplýsingarnar út þessu yfir í TIF, textatöflur og slíkt sem eru 

samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Það sem sagt á enginn þessi 

skráarsnið. Ef við færum að varðveita þetta í Word til dæmis 

Microsoft á Word skráarsnið og Microsoft getur ákveðið bara á 

morgun að hætta með Word skráarsniðið og það þýðir það að 

allar upplýsingar með Word myndu festast þar inni. Þannig að 

við keyrum upplýsingarnar úr Word yfir í annað format og 

varðveitum það þannig. 
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6 Meðhöndlun sjúkraskrárupplýsinga 

Skönnun var annað atriði sem mikið var rætt í öllum viðtölum og ljóst var á 

þátttökuathugunum sem gerðar voru að skönnun er orðin mjög stór þáttur í rafrænum 

sjúkraskrám. Kröfur samfélagsins um aðgengileika, upplýsingaöryggi og tímasparnað 

höfðu breytt vinnulagi allra stofnananna og þótti sjálfsagt að geta gengið að 

upplýsingum á rafrænu formi. Allir viðmælendur sögðu að mikil vinna færi í að skanna 

ýmis gögn inn í sjúkraskrárkerfið. Aðspurð um hvaða gögn væru skönnuð sagði 

viðmælandi D: „Við skönnum öll gögn sem berast hingað sem ekki eru í tölvukerfi . . . 

læknabréf og þess háttar þurfum við ekki að skanna inn og við þurfum náttúrulega að 

flokka þetta allt saman. Þau koma hérna sko rafrænt til okkar . . . það er alltaf alveg 

heilmikið að skanna inn.“  

 Í þátttökuathugun sem gerð var á einni heilbrigðisstofnuninni hafði undanfarin 

tvö ár farið fram viðamikið skönnunarferli sem upphaflega byrjaði sem tilraunaverkefni. 

Það hafði undið verulega upp á sig og var orðinn stór hluti af daglegum störfum. Þar var 

markmiðið að ná að vinna upp mjög mikinn pappír sem spannar margra ára tímabil og 

gera hann aðgengilegan á rafrænu formi. Verkefnið hafði unnist seint en með samstilltu 

átaki hafði starfsfólkinu tekist að skanna inn upplýsingar síðustu fjögurra ára. 

Skönnunarferlið hafði, að mati starfsmanna, stóraukið öryggi sjúklinga. Verkefninu var 

hvergi nærri lokið en starfsmenn voru bjartsýnir varðandi það að það mundi nást á 

endanum en gerðu sér grein fyrir að það gæti tekið mörg ár.  

 Á annarri heilbrigðisstofnun var sérstaklega ráðist í það verkefni árið 2011 að 

skanna inn allar sjúkraskrár. Að sögn viðmælanda I var það gert að hugmynd yfirmanns 

en hann hafði fengið hugmyndina eftir að hafa séð svipað verklag hjá annarri 

heilbrigðisstofnun: „Hann vill rafvæða allt, helst en fær bara ekki nógu og mikinn pening 

í það. Hann vill ganga í þetta sem allra fyrst og reyna að klára þetta.“ Viðmælandi I lýsti 

ánægju sinni með þetta fyrirkomulag: „Já, mér fannst þetta mjög sniðugt. Þetta er 

náttúrurlega bara barn síns tíma að vera með þessa pappíra sko. Þetta er óskaplega 

þægilegt þegar allt er skannað inn og þægilegt fyrir alla aðra.“ Viðmælandi G tók í sama 
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streng: „Ég er allavega þannig þenkjandi að mér finnst eiginlega að allt eigi að vera 

rafrænt í þessu.“ Á einni heilbrigðisstofnun voru jafnvel rannsóknarsvör, sem aðgengileg 

voru þegar í rafræna sjúkraskrárkerfinu, send sérstaklega á rafrænan vinnulista 

læknanna svo að þeir þyrftu ekki að leita frekar: „Já, svo eru svona reglur frá 

sýklafræðinni ef það er jákvætt þá þarf læknirinn að fara inn í heilsugáttina og leita að 

því þá kannski viljum við skanna það inn og senda beint á lækninn. Þannig að hann fái 

það án þess að hann sé að leita að því.“ 

 Eyðing gagna er ólögleg og stendur það skýrum stöfum í lögum en töluvert var 

þó um að viðmælendur játuðu eyðingu sjúkraskrárupplýsinga eftir að þær hefðu verið 

skannaðar inn í kerfið. Um bann við eyðingu upplýsinga sagði viðmælandi F frá því að 

hann væri ekki alveg nógu kunnugur lögum um þessi málefni en honum fannst söfnunin 

komin fram úr öllu hófi:  

 

Hverju ætla menn að safna og hverju ekki . . . En um leið og búið 

er að skanna þetta þannig að það er hægt að ganga að því á 

rafrænu formi þá verða menn nú að viðurkenna að sjúkraskýrslur 

eru nú ekki neinar fagurbókmenntir, þetta hefur ekkert ægilegt 

varðveislugildi til lengdar og ef menn geyma þetta á einhverju 

skikkanlegu rafrænu formi þá verður það nú bara að teljast alveg 

nógu gott vil ég meina. Mér finnst að minnsta kosti ef hægt er að 

geyma þetta á öðru formi heldur en því sem við erum með núna. 

 

Hann sagði enn fremur: „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.“ 

 

Viðmælandi C hafði töluverðar áhyggjur af rafæna hlutanum og fannst honum ekki nóg 

hugað að varðveislu þess:  
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Ég veit það ekki, ég er ekkert viss um að við séum bættari með 

að skanna þetta allt inn . . . svo er náttúrulega spurning um 

geymslu á þessum rafrænu gögnum . . . já, en mér finnst þetta 

mjög skrítið hvað yfirsýnina vantar oft. Og mikið verið rætt og 

skoðað í sambandi við að þetta týnist ekkert út og hafa þessa 

hýsingu í lagi. Það hefur dálítið verið unnið í því en geymslumálin 

maður heyrir lítið talað um það. Yfirmaður minn sko . . . ég hef 

talað nokkrum sinnum við hann um frágang á skýrslum og svona 

og talað um hvað er í rauninni löglegt og ekki löglegt og hann 

segir að það sé ekkert með þessa hýsingu á gögnum 

einhversstaðar, þau eru í rauninni alveg á gráu svæði sko. Það er 

verið að hýsa það hjá í rauninni hjá einhverju tölvufyrirtæki og 

það virðist vera allt í lagi sko. Það er ekkert verið að pæla í því. 

 

Viðmælandi Þjóðskjalasafns Íslands hafði ákveðnar skoðanir á varðveislu sjúkraskráa og 

taldi að varðveisla rafrænna upplýsinga væri jafnvel enn mikilvægari en sjúkraskráa á 

pappírsformi: „Við viljum koma á betra samstarfi við heilbrigðisyfirvöld til þess að huga 

að varðveislu sjúkraskráa og þar höfum við mestar áhyggjur af sjúkraskrám á rafrænu 

formi. Pappírinn er þó til sko en svona áhyggjur af eins og stóru kerfunum eins og saga 

og varðveislu þess, þeirra upplýsinga sem þar eru inn í.“ En sjúkraskrár innihalda ekki 

einungis rafræn gögn og pappírsgögn heldur hafa í gegnum árin ýmsar rannsóknir verið 

gerðar á öðru formi sem ekki síður þarf að varðveita að sögn viðmælanda 

Þjóðskjalasafnsins:  

 

Sko í raun og veru það sem þyrfti að gera væri að yfirfæra þessar 

upplýsingar yfir á rafrænt form, ef þetta er myndband, yfirfæra 

það yfir á rafrænt form...sem yrði þá varðveitt til framtíðar. 

Vegna þess að VHS sko það er er eiginlega dottið út, það er varla 

að þú finnir videotæki lengur. Og ef við varðveitum þetta á 

þessari spólu þá eftir hundrað ár þá verður nánast öruggt ekki 

hægt að spila þetta, mjög líklegt að teipið verði ónýtt. Þannig að 
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við þurfum að keyra þetta yfir í rafrænt form. Eða í raun 

afhendingarskyldi aðilinn afhendir þetta þannig til okkar. 
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7 Notkun pappírssjúkraskráa 

Flestir viðmælendur töldu notkun pappírssjúkraskráa vera á undanhaldi og minni þörf 

fyrir að sækja upplýsingar í þær dagsdaglega. Þó var töluvert um að pappírssjúkraskrár 

væru notaðar í vísindarannsóknir. Hjá viðmælanda B var töluvert sótt í gögnin. Þá var 

bæði um að ræða einstaklinga, sem vildu fá afrit af þeim og þau voru einnig mikið nýtt í 

rannsóknarvinnu: „Mikið verið að nota úr þessu . . . í allskonar, bæði skjólstæðingar sem 

eru lifandi og svo sem sagt mikið í sem sagt rannsóknar . . . allskyns rannsóknarvinnu.“ 

Að sögn viðmælanda A var töluvert um að vísindarannsóknir væru gerðar hjá stofnunni 

en ekki var mikið um að sækja þyrfti gögnin dagsdaglega  

 

... ekki mikið annað nema bara svo fyrir svona vísindarannsóknir 

og svoleiðis, það er náttúrlega heilmikið. Stofnunin okkar er 

náttúrlega þátttakandi í svo mörgum vísindarannsóknum og 

hefur verið það kannski mest notað . . . eða kannski verið ein af 

ástæðunum fyrir því að það var ákveðið að héðan færu ekki 

pappírarnir út af því að þeir þurfa að vera svona aðgengilegir 

þegar fólk er að gera rannsóknir. Og við höfum mikið ...eða tekið 

þátt í mjög mörgum rannsóknum sko sem að fólk er þá, kemur 

hérna og hefur samband við lækningaforstjóra og það fer 

náttúrulega allt eftir siðanefndum og vísindasiðanefndum og öllu 

slíku sko, hverjir taka þátt í eða fá hér einhvern aðgang að 

sjúkraskrám. 

 

Þó sagði viðmælandi A að stundum væru sótt gögn fyrir eldri lækna : „Það eru nokkrir 

sem maður sækir sjúkraskrá fyrir . . . sérstaklega þessir eldri þá, sumir þessir yngri eru 

sérstaklega farnir að nýta sér að fletta bara upp í tölvunum“. Hjá viðmælanda C kom 

fram að ungu læknarnir nýttu sér síður pappírssjúkraskrár en eldri læknarnir: „En þetta 
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er lítið notað en auðvitað sérstaklega þessir gömlu læknar voru alltaf annaðsslagið að 

biðja um þetta . . . sko þessir ungu kíkja ekki einu sinni í þetta sko.” Hjá viðmælanda G 

var töluvert um að sjúkraskrár væru notaðar: „Læknarnir eru ennþá dálítið mikið að fá 

lánaða journala, þannig að við prentum alltaf út bara og tökum til bara daginn áður og 

svo koma þær bara og sækja þetta á morgnana. Þannig að þetta er heilmikill frágangur.“ 

Varðandi vísindarannsóknir sagði viðmælandi C að öðru hverju væri beðið væri 

um gögnin í rannsóknarskyni: „Sjaldan, en annað slagið kemur fyrir að verið er að gera 

einhverjar rannsóknir á ættarsjúkdómum. Þá er verið að biðja um einhver svona gögn.” 

Viðmælandi G sagði frá því að mikið væri sótt í sjúkraskrár hjá þeim vegna 

vísindarannsókna: „Já, mikið, alveg heilmikið sko.” Í fyrstu hefðu sjúkraskrár verið teknar 

til fyrir rannsakendur og þær fluttar á ákveðna deild þar sem rannsakendur höfðu 

aðgang að skrifstofum til þess að vinna með þær. Það gafst illa þar sem rannsakendur 

áttu það til að skila þeim ekki alltaf til baka og þá þurfti að gera leit að skýrslum:  

 

Við vorum oft að leita að gögnum sem voru farin út fyrir tveimur 

árum út af einhverju rannsóknarverkefni og hafði ekki skilað sér 

þannig að þá þurfti maður að fara að leita og þá fann maður 

alveg staflann af journulum einhversstaðar á einhverri skrifstofu 

eða á einhverju herbergi hérna þannig að það var ekki alveg 

nógu gott, síðan eiginlega lánum við þetta ekkert svona út. 

 

Því var brugðið á það ráð að útbúa aðstöðu á skjalasafninu fyrir rannsakendur: 

 

Þeir vinna bara hérna hjá okkur sko, hérna í horninu eftir að 

þetta losnaði, þetta var náttúrlega alltaf upptekið sko. Þá koma 

þeir bara hér og við þurfum ekkert að vera að skrá þetta allt í 

útlán, það var svo mikil vinna við það, þannig að þeir koma bara, 

við tökum þetta til, þeir koma og svo bara göngum við frá þessu 

þegar þeir eru farnir.  
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Allir viðmælendur töluðu um að almenningur væri orðinn áhugasamari um að fá afrit af 

gögnum sínum. Þegar viðmælandi D var spurður um hvort algengt væri að almenningur 

bæði um afrit af gögnum sínum sagði hann: „ Það kom svona dálítil sprengja í því í fyrra 

um að fólk fór að biðja um sjúkragögnin sín.“ Viðmælandi G var einnig spurður um hvort 

almenningur væri mikið að biðja um afrit af skýrslum sínum. Hann sagði:: „Já afrit það er 

náttúrulega bara alveg plága eins og maður segir.“ Í sama streng tók viðmælandi E þegar 

hann var inntur eftir því hvort almenningur óskaði oft eftir gögnum um sig sjálft: 

 

Já, það hefur aukist mikið og það hefur aukist líka mikið að það 

vill fá allar uppflettingar, það er mikið í tísku.“ Viðmælandi F 

hafði um uppflettingar það að segja að það vekti upp spurningar 

hjá sjúklingum að sjá hverjir hefðu flett þeim upp: „Svo er 

náttúrlega alltaf verið að biðja okkur um listauppflettingar, sko 

þar sem fólk er að fá þessar rafrænu uppflettingar en þá hefur 

það fyrst og fremst verið textinn, þ.e. Sögukerfið sem hefur verið 

prentað út og fólk fær í hendurnar og þá koma spurningarnar. 

Hver er þessi? Hún er alltaf að fletta upp í sjúkraskránni minni. 

 

Hann taldi nauðsynlegt að fara þyrfti yfir með fólki slíka uppflettilista: „Því fólk spyr og 

það á rétt á að fá útskýringar.“ 
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8 Geymslur og aðgengi  

Við úrvinnslu viðtala kom í ljós að einungis ein heilbrigðisstofnun hafði á undanförnum 

árum gert rótækar breytingar á geymslu og aðgengismálum sjúkraskránna. Að sögn 

viðmælanda G hafði hann ekki áhyggjur af plássleysi heldur væri nóg pláss fyrir gögn 

komandi framtíðar. Hann lýsti ástandinu eins og það var áður þannig: „Þá var þetta bara 

úti um allt . . . inni hjá riturum . . . þetta var bara svona hér og þar. Niðri í kjallara gömul 

gögn og svona. Þannig að það var svo sem engin regla á því. Skápar á öllum göngum.“ 

Hins vegar hafði stofnunin gengið í gegnum miklar breytingar sem leiddu til mun betri 

geymsluúrræða. Betra húsnæði hafði verið tekið í notkun fyrir nokkrum árum þar sem 

öllum sjúkraskrárgögnum var komið fyrir á einum stað: 

 

Núna er bara allt komið hérna niður, allt, látnir líka. Þetta er að 

vísu bara sjúkraskrársafn, þetta er ekki skjalasafn sko eins og svo 

margir nota ennþá, það er voðalega mikið reynt að koma með 

allskonar gögn hérna niður, en hérna nú er bara allar deildir og 

allt komið hérna inn. Bara öll sjúkragögn eiga að vera hér. 

 

Vegna þess hversu vel hafði verið staðið að málum hafði yfirstjórn 

heilbrigðisstofnunarinnar ekki hug á að senda frá sér gögn í varanlega varðveislu en að 

sögn viðmælanda taldi hann að góð aðstaða væri ástæða fyrir þeirri ákvörðun: „Sjálfsagt 

er það bara af því að það er ennþá pláss eða skilurðu við höfum ekkert lent í plássleysi.“ 

 

Aðeins ein heilbrigðisstofnun af þeim sem heimsóttar voru hafði hug á að senda frá sér 

sjúkraskrár í varanlega varðveislu til opinbers skjalasafns. Ákvörðunin var tekin af 

yfirstjórn heilbrigðisstofnunarinnar í framhaldi af allsherjarskipulagsbreytingum sem 

höfðu átt sér stað „undanfarið“ að sögn viðmælanda D: „Ég er búin að vera í miklum 

skipulagsbreytingum síðan ég byrjaði . . . Við erum svona aðeins að samræma sko 
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vinnuaðferðir og ýmislegt . . . En það sjá það allir að það er alveg kominn tími á að taka 

til sko.“ Vinna við undirbúning að pökkun og skráningu á sjúkraskrárgögnum var þegar 

hafin og viðbótarstarfskraftur hafði verið ráðinn inn til aðstoðar við verkið.  

Að sögn viðmælanda D var plássleysi ekki aðalástæða þess að farið var í þessar 

framkvæmdir heldur þótti ekki ástæða lengur til þess að halda í svo gömul gögn þar sem 

notkun á þeim var sama og engin að hans mati: „Ekki mikið á þessu elsta. Ég hef ekki 

orðið var við það hérna alla vega.“ Er hann var inntur eftir skoðun á því að senda frá sér 

slík gögn sagði hann: „Já, sko ég veit það ekki, ég hefði viljað það sko, að losa okkur við 

þetta dót sem að þú veist hefur enga þýðingu að vera að geyma hér.“ Að sögn 

viðmælanda D hafði stofnunin ekki haft tök á að útbúa miðlægt safn hjá sér: „Nei, það er 

á tveimur stöðum, það sem er í notkun það erum við með í skjalageymslu, sem er sem 

sé virk en svo er þarna gamla dótið niðri.“ Er viðmælandi D var spurður um hvers konar 

gögn stæði til að senda í varanlega varðveislu sagði hann: „Það er bara sko . . . það eru 

sko dánir til margra margra ára og alla vegana bara þú veist frá því í gamla daga þegar 

var skrifað ýmislegt í bækur bara. 

 

Að mati viðmælanda D var töluvert um að flytja þyrfti gögn á milli staða vegna 

sameiningar sem átt höfðu sér stað á milli nokkurra stofnana, töluvert var um að læknar 

þyrftu að taka með sér gögn væru þeir að starfa í öðrum minni bæjarfélögum. Hafði 

hann verulegar áhyggjur af því að flytja slík gögn á milli staða „Maður lætur ekkert svona 

skýrslur í hendurnar á hverjum sem er .“ 

 

Viðmælandi E talaði um plássleysi og erfitt aðgengi innan heilbrigðisstofnunarinnar sem 

hann vann hjá. En, að hans sögn, væru sjúkraskrárgögn í algjörum ólestri, sérstaklega 

elstu pappírarnir. Viðmælandi E sagði: „Þetta er eiginlega allt sprungið.“ Hann lýsti því 

að ákveðið herbergi innan heilbrigðisstofnunarinnar hefði verið lagt undir sem 

geymslustaður fyrir pappír en dugði ekki til: „En það er líka bara þannig að það er ekkert 

aðgengilegt, það er bara pakkað herbergið, það var bara raðað innst og staflað upp og 

svo koll af kolli þangað til að herbergið var orðið fullt alveg út í stút hérna við dyrnar. Þar 

er ekki hægt að finna neitt.“ Allra elstu gögnin voru síðan geymd í öðru húsnæði sem 

tilheyrði heilbrigðisstofnunni sem lítið er farið i að sögn E. Að sögn viðmælenda hafði 
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yfirstjórn heilbrigðisstofnunarinnar ekki gefið leyfi fyrir neinum breytingum: „Sko það 

eru ekki til peningar í neitt svona.“ Að sögn E hafði lítið sem ekkert verið rætt um að 

afhenda gögn til Þjóðskjalasafns:  

 

Nei, . . . aldrei, það hefur aldrei borist til tals. Það eina sem hefur 

borist til tals er að við höfum verið í vandræðum með að losna 

við þetta pappírsdót sem við erum að losa okkur við hérna og þá 

hefur bara verið talað um það hvort það þyrfti ekki að fara að 

koma þessu á Þjóðskjalasafnið en svarið var bara að það væri of 

dýrt.  

 

Þegar viðmælandi E var spurður hvernig hann sæi framtíðargeymslu þessarra 

sjúkraskráa fyrir sig sagði hann: „Ja sko þetta er náttúrulega engin varanleg geymsla sko. 

Eru ekki líka einhverjar reglur um í hvers konar húsnæði svona pappírar eiga að 

geymast?“ 

 

Svipuð svör voru hjá viðmælanda B. Þar þótti ferlið að skila til Þjóðskjalasafns vera of 

flókið: „Það er náttúrlega . . . með Þjóðskjalasafnið þá þarftu náttúrlega að fylgja sko 

þessum reglubálki … svo rosalega mikil . . . skilurðu með skráningar og allt slíkt.“ 

 

Viðmælandi A taldi eina aðalástæðuna hafa verið að gögn væru ennþá í stöðugri notkun 

og því ekki ásættanlegt að senda þau í burtu 

 

Ég held að aðalástæðan hafi verið þessi að við höfum metið það 

svo að væru ekki sjúkraskrár sem ætti að senda og líka þá út af 

því að þær hafa verið talsvert notaðar í svona 

vísindarannsóknum og þannig. Þær þurfa að vera aðgengilegar. 

Maður þarf að geta skoðað aftur í tímann og þá er kannski meira 

mál að fá þær lánaðar á Þjóðskjalasafni heldur en bara að 

stökkva út í geymslu. Ég held að þetta hafi verið aðalástæðan. 
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Viðmælandi C sagði að geymslur og aðgengi hjá þeim væru ákveðið vandamál sem taka 

þyrfti á. Mikið hefði hlaðist upp af gömlum skýrslum sem vinna þyrfti úr og koma á 

réttan stað, allskyns möppur með gögnum héðan og þaðan hefðu dagað uppi og mikil 

vinna væri að ganga frá því: „Og nú erum við með þennan fortíðarvanda að vera með 

upp í geymslu fullt af svona möppum og dóti.“ Viðmælandi C nefndi einnig að á hans 

vinnustað væru sjúkraskrár mjög dreifðar þar sem stofnunin væri á nokkrum hæðum og 

sífellt væri verið að færa sjúkraskrár á milli hæða: „Já, sko við erum ennþá með þetta 

þannig sko læknarnir voru á tveimur hæðum og þetta var hugsað svona eins og hver 

hæð væri lítil eining. Þannig að á hverri hæð voru læknar og mótttaka og læknaritarar á 

bak við og með journala hvers læknis þ.e. þeirra sem voru á hæðinni.“  

Starfsemi stofnunarinnar stækkaði eftir því sem tíminn leið og þá varð umfang 

pappírs meira. Með aukinni tölvunotkun minnkaði þó notkun á sjúkraskrám til muna. 

„Og svo hefur bara minnkað mikið að vera að færa þetta á milli hæða sko. Það komu 

nýir læknar og í rauninni bara ákveðið að hætta að vera að færa þetta á milli.“ 

Sjúkraskrár mátti því finna á þó nokkrum stöðum í húsinu og af nógu var að taka: „Þetta 

er svo mikill pappír að við lentum í vandræðum með brottflutta og svo er náttúrlega 

hætt að biðja um það þannig að við erum náttúrlega með fulla geymslu af brottfluttum 

og dánum sem hefur verið tínt út.“ Að sögn viðmælanda B stóð til að senda hluta af 

gögnunum á opinbert skjalasafn: 

 

Jú, sem sagt við erum ennþá með geymslu en hérna það fór bara 

einn starfsmaður sem fór í það af því að við erum með svo mikið 

af gögnum og við erum að reyna að losa eitthvað um og hérna og 

það eru ennþá kassar uppi sem á eftir að koma áfram. Og hérna 

það var alveg markvisst farði í það að senda gögn og ég veit það 

að það er miðað við 30 ára og eldri en það er víst bara 

samningsatriði. Þeir taka alveg við yngri og núna út af 

breytingum á húsnæði og svona. 
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En varðandi virkustu gögnin verða, að hans sögn, önnur geymsluúrræði fyrirhuguð. Á 

áætlun var að samnýta húsnæði annarrar heilbrigðisstofnunar sem sameinuð var þessari 

ásamt fleiri heilbrigðisstofnunum fyrir nokkrum árum og opna þar miðlægt safn:  

Já, ég skildi það þannig alla vega. Já það er verið að reyna að 

finna þessa sameiginlegu lausn sko, þetta er sameiginlegt 

vandamál alls staðar að fólk situr uppi með og sem sagt er að 

það er allt of mikið húsnæði sem fer undir þessa pappíra sem er 

ekkert verið að nota . . . þetta er ekki alveg 100% . . . eða ég skildi 

þetta þannig að þetta væri nokkuð frágengið en svo heyrði ég í 

hjúkrunarfræðingnum um daginn sko að það væri verið að vinna 

í þessum málum sko. Að þá senda öll sjúkragögn frá öllum 

stöðunum. 
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9 Önnur geymsluúrræði 

Hjá einni af heilbrigðisstofnunum var farið í það verkefni fyrir nokkrum árum að úthýsa 

öllum sjúkraskrám. Ákveðið var að senda allar sjúkraskrár í geymslu á einn ákveðinn stað 

utan heilbrigðisstofnunarinnar, ekki þó á Þjóðskjalasafns Íslands. Ákvörðun þess efnis 

var tekin af yfirstjórn heilbrigðisstofnunarinnar og var einkarekið fyrirtæki, sem sérhæfir 

sig í varðveislu á viðkvæmum upplýsingum, valið í verkið. Hugmyndin var að fyrirtækið 

sæi um geymslu, afgreiðslu, pökkun og skráningu á sjúkraskrám frá 

heilbrigðisstofnuninni. 

Mikil ánægja hafði verið með þetta fyrirkomulag en verkefninu var ekki enn 

lokið. Ástæða fyrir þessari ákvörðun var fyrst og fremst húsnæðisskortur að sögn 

viðmælanda [X]: „Við höfðum ekki meira pláss. Við urðum bara að gera eitthvað því við 

gátum ekki skipt um skoðun. Við gátum ekki snúið okkur við sko á tímabili hérna.“ 

Slæmt aðgengi var að gögnunum og mikill tími fór í að leita að sögn viðmælanda [X]: 

„Það er ekkert geymslupláss fyrir þetta og ekki starfsmenn til að leita að þessu, því það 

er náttúrulega alltaf verið að leita annað slagið í öllum gögnunum eða sko það er allt 

skráð eftir kennitölu.“ Með því að setja öll gögnin á einn stað voru þessi mál afgreidd af 

sama staðnum. Er viðmælandi var inntur eftir því hvað réði því hvaða sjúkraskrár væru 

sendar sagði hann að virkni og aldur gagnanna skiptu miklu máli en ekki höfðu öll náð 

gögnin 30 ára aldri: „Sko, það er mikið til verið að senda gögn látinna, eins þá í 

augnablikinu þá er líka sent fyrir einstaklinga sem ekki hafa komið... í mörg mörg ár.“  

Viðmælandi [X] lýsti því ferli sem fór fram við afgreiðslu á upplýsingum sem 

þegar höfðu verið sendar til varðveislu. Aðeins einn starfsmaður stofnunarinnar hafði 

verið með milligöngu við geymslufyrirtækið og aðrir starfsmenn sem leita þurftu 

upplýsinga þurftu fyrst að koma óskum um upplýsingar til hans. Starfsmaðurinn útbjó 

pöntunareyðublað sem hann sendi í læstu viðhengi með tölvupósti. Þá afgreiddi 

fyrirtækið gögnin og skannaði og sendi til baka einnig í læstu viðhengi með tölvupósti: 

„Ég fæ svo til baka í læstum tölvupósti eða sem sagt læst viðhengi sem ég þarf lykilorð 

til að opna, fæ þessi gögn sem mig vantar . . . og svo set ég þau inn í sjúkraskrárkerfið og 
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þá er hægt að fletta þeim upp . . . ef um er að ræða heila skýrslu þá fæ ég hana 

skannaða og set hana bara inn í heilu lagi.“ Að sögn viðmælanda [X] hafði þetta gefist 

vel og tímasparnaður heilbrigðisstofnarinnar verið verulegur. Vel var hugað að 

öryggisþáttum í öllum samskiptum milli heilbrigðisstofnunarinnar og fyrirtækisins að 

sögn viðmælanda [X]: „Þeir náttúrlega bjóða upp á ákveðna öryggisþætti og þess háttar 

. . . sem við getum kannski ekki heldur boðið upp á hérna hjá okkur . . . það voru 

undirritaðir miklir trúnaðarsamningar og öryggisatriði og öryggisgæslu og þess háttar . . . 

Þetta er náttúrlega bara til hægðarauka fyrir okkar starfsmenn og skjólstæðinga.“ 

 Ákveðnir kostir fylgdu því að senda þessi gögn í geymslu annars staðar eins og til 

dæmis fyrrnefndir öryggisþættir og að þjónustuaðili sjá um að skanna inn umbeðnar 

upplýsingar að sögn viðmælenda: „Markmiðið er að . . . við séum ekki að geyma þessi 

geysilega miklu pappírsfjöll.“ Persónulega sjónarmið viðmælanda var þó annað: 

„Persónulega finnst mér, þá myndi ég vilja hafa þetta allt hér í kjallaranum og geta 

sameinað skýrslur saman þannig að ég sé ekki lengur með merkingu í Sögunni um að 

einhver aðili eigi skilurðu samtals tíu sjúkraskrár . . . þú veist í mismunandi kössum hér 

og þar og allsstaðar.“  

 Helsti ókostur var hins vegar kostnaður. Að sögn viðmælanda [X] þurfti að greiða 

ákveðna upphæð fyrir hvert blað sem skannað væri úr varðveittum sjúkraskrám auk 

þess sem ákveðinn leigukostnaður væri á hverjum hillumetra: „Það er ekki ódýrt sko og 

svo greiðum við geymslugjald per hillumetra sem er ekki ódýrt heldur. Og það er 

náttúrulega alltaf að aukast eftir því sem að við erum með meira er sent og sent og 

sent.“  

 

Viðmælandi C hafði nýlega heyrt af þessu geymslufyrirkomulagi og hafði einnig orð á 

kostnaði og fannst hann ósanngjarn þar sem venjan hafði ávallt verið sú að 

heilbrigðisstofnanir hefðu sent öðrum heilbrigðisstofnunum sjúkraskrárupplýsingar að 

kostnaðarlausu. Hann hafði heyrt frá lækni innan sinnar heilbrigðisstofnunar sem hafði 

leitað eftir upplýsingum frá viðkomandi heilbrigðisstofnun og að nú þyrfti að greiða fyrir 

til þess að fá þær:  
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Sem er náttúrulega mjög skrítið því nú þurfum við að borga fyrir 

að fá sjúkragögn . . . já, mér fannst samt skrítið eins og hún var 

að segja mér að ef þau vantar einhver gögn þá náttúrlega var 

bara ljósritaður heill hellingur og sent, það er kannski ekki allt 

sem þau þurfa, þú veist það er ekki hægt að velja úr . . . þannig 

að þeir eru að borga miklu meira en þeir í raun og veru þyrftu. 

 

Sama gilti um rannsóknaraðila vísindarannsókna að sögn viðmælanda [X]. Töluverður 

kostnaður fylgdi því að framkvæma rannsókn ef búið væri að skila sjúkraskrám sem 

rannsaka átti til varðveislu: „Þá verður viðkomandi aðili sem er að gera rannsóknina að 

náttúrlega borga fyrir það að láta leita að öllum þessum gögnum . . . og fá þau svo þegar 

þau eru búin að fá leyfi frá vísinda- og siðanefnd háskólans.“  

 Annar ókostur að mati viðmælanda [X] var ónákvæm skráning á elstu gögnunum 

vegna mannlegra mistaka. Áður fyrr var algengt að forsíða eða umslag utan um 

sjúkraskrár væru handskrifaðar og gat það komið fyrir að rangir fæðingardagar væru 

skráðir á sjúkraskrár. Þá var verklagi öðruvísi háttað, tölvur voru ekki eins algengar og 

slík mistök ekki óalgeng áður en kennitölur komu til sögunnar. Þannig gat það komið 

fyrir að röngu upplýsingarnar stæðu enn á sjúkraskránum og þá gat reynst erfiðara að 

leita að réttum einstaklingum: „Ég hef . . . rekið mig á að fyrir tíma þú veist að þjóðskrá 

var samkeyrð þá eru oft sko rangar kennitölur á skýrslunum og þá erum við svolítið að 

lenda í því skilurðu að þá eru skráðar þær kennitölur sem eru á skýrslunni . . . en það 

getur verið röng kennitala þannig að þá finnast ekki gögnin“.  

 Er viðmælandi [X] var spurður um það hvort Þjóðskjalasafn Íslands hefði verið 

haft í samráði um þessa ákvörðun um þetta geymsluúrræði sagði hann: „Nei, mér finnst 

það afar hæpið.“ Viðmælandi [X] sem var í orlofi þegar þessi ákvörðun var tekin á sínum 

tíma var óánægður í byrjun með þessa ákvörðun og fannst framhjá sér gengið: „Ég . . . 

var frekar pissed þegar ég kom til baka . . . og og og þessu var bara skellt á mig og ég var 

bara frekar pissed yfir því að það var ekkert talað við mig . . . og hefði viljað segja mína 

skoðun á þessu og hvað það væri sem við þyrftum að pæla í en það var ekkert slíkt 

gert.“ 
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 Á annarri heilbrigðisstofnun hafði verið í umræðunni að íhuga önnur 

geymsluúrræði en þó ekki eins róttæk og úrræðin hér að ofan. Að sögn viðmælanda C 

var stefnt að því að útbúa miðlægt safn nokkurra heilbrigðisstofnanna sem sameinuðust 

fyrir nokkrum árum undir einn hatt og staðsetja það inni á einni heilbrigðisstofnuninni.  

10 Lög og reglur um meðferð og skilaskyldu sjúkraskráa 

Við úrvinnslu viðtala var ljóst að viðmælendum þótti almennt heilbrigðisstarfsfók illa að 

sér um hvað fælist í kröfum Þjóðskjalasafns um skilaskyldu á sjúkraskrám. Viðmælanda 

D fannst vöntun á kennslu í þeim efnum er hann var spurður út í hvort honum þætti 

starfsfólk almennt vel að sér í varðveislu sjúkraskráa svaraði hann: „Nei mér finnst það 

alls ekki. Mér finnst það ekki vera algengt að fólk sé upplýst um það.” Í sama streng tók 

viðmælandi B varðandi þekkingu starfsmanna á skilaskyldu: 

 

Mér finnst sko að almennt viti fólk ekki að það sé lagabálkur um 

hvaða gögnum á að skila og hvenær má skila þeim. Ég þarf alltaf 

að fara að segja öllum það sko þú veist að við verðum að geyma 

þessi gögn af því að þetta séu verðmæti og þú veist að það séu 

allskonar upplýsingar í þeim sem geta nýst af því að sumir vilja 

náttúrlega bara henda öllu í eyðingu og ég þarf alltaf að vera 

svolítið á bremsunni með suma. Meira að segja 

heilbrigðisstarfsmenn spyrja hvað þarf að geyma þetta lengi. 

 

Sjálfur þekkti hann þó vel til verkferla Þjóðskjalasafnsins enda hafði hann áður pakkað, 

skráð og sent sjúkragögn til þangað til varanlegar varðveislu. Hann þekkti því vel til 

starfsemi skjalasafnsins og til þeirra krafna sem það gerir til opinberra skilaskyldra aðila: 

„Ég tók til dæmis gamla skrá . . . síðan sem sagt fyrstu skráningar í hana eru síðan 1908 

og fram til svona áttatíu og eitthvað. Ég tók hana alla og pakkaði henni til 

þjóðskjalasafns.“ 
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Viðmælandi J sagðist hafa verið á námsskeiði hér áður hjá Dögg Pálsdóttur um meðferð 

sjúkraskrárgagna og að því bjó hann enn. Hann hafði fengið ljósrit á námskeiðinu og kíkti 

í það ef hann var ekki viss um hvað mætti og hvað ekki. Hann hafði uppi á ljósritinu og í 

ljós kom að námskeiðið var haldið fyrir 19 árum síðan.  

 

Þetta var mjög gott námsskeið, skilmerkilegt og gott og hún 

einhvern veginn fór að því að hún tróð þessu inn í hausinn á mér, 

maður hlustaði. Hún var aldrei það lengi með okkur í einu að við 

hættum að hlusta sko. Við mættum í nokkur skipti, svona þrjú 

skipti eða eitthvað. Það var virkilega gott. Sjálfsagt hafa ritararnir 

kannski vitað þetta fyrir en þetta hristi svolítið upp í manni. Þess 

vegna finnst mér svo ágætt að stundum ef ég er í vafa að glugga 

bara í þetta.  

 

Nokkrir viðmælendur undruðu sig á því hvort Þjóðskjalasafnið gæti yfirhöfuð tekið við 

miklu magni af skjölum. „En hversu lengi getur Þjóðskjalasafn tekið við?“ spurði 

viðmælandi J. Er viðmælandi Þjóðskjalasafns Íslands var inntur eftir því sagði hann: 

 

Staðan er þannig núna að það er svona að fyllast í þær lausu 

hillur sem við höfum, ætli við höfum ekki svona borð fyrir báru í 

alla vega 2 ár. En það er á dagskrá að fara að endurnýja eitt af 

húsunum sem er á lóðinni sem við köllum alltaf hús 5 og er 

gamla ísgerð MS ís. Það á að fara fram útboð varðandi 

endurnýjun á því húsi bara á næstu mánuðum. Og það verður 

vonandi tilbúið áður en að þessir tveir hillukílómetrar eru búnir 

hjá okkur og þá losnar . . . og þá verður til hillupláss fyrir 15 

hillukílómetra sirka. og við reiknum með að það dugi þá næstu 

10 ár í viðbót.  

 

Er hann var spurður um hvar og hvernig slík afhending færi fram svaraði hann:  
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Við höfum takmarkað pláss og við viljum fá eldri skjalasöfn hérna 

inn vegna þess að stofnanir eiga að bera ábyrgð á sínum 

skjalasöfnum í 30 ár. Ef að það hefur verið samþykkt þá 

tilkynnum við það viðkomandi aðila og hann þarf þá að ganga frá 

skjalasafninu sínu skv. reglum það er að segja fjarlægja allt sem 

getur skemmt skjölin, setja í sýrufríar umbúðir og skrá í 

geymsluskrá samkvæmt. reglum safnsins . Þegar það er komið þá 

er geymsluskráin send til okkar. Við förum yfir hana, keyrum 

hana inn í okkar kerfi. Útbúum merkimiða og ef þetta er allt í lagi 

þá útbúum við merkimiða, sendum í pdf skjali til viðkomandi 

aðila, hann prentar út og límir merkimiðana á öskjurnar. Síðan er 

þetta sent hingað og þá er þetta komið í okkar húsnæði og er þar 

með á okkar ábyrgð. Þá losnar skjalamyndarinn við skjalasafnið 

og ber ekki lengur ábyrgð á afgreiðslu úr því heldur er ábyrgðin 

algjörlega okkar. 

 

Um skilaskyldu opinberra heilbrigðisstofnana á sjúkraskrám eldri en 30 ára sagði 

starfsmaður Þjóðskjalasafns að tilgangur með lögum væri að varðveita einkum tvennt, 

réttindi og sögu: 

 

Það segir náttúrlega í lögunum að það eru tilteknir 

afhendingarskyldir aðilar sem eiga að afhenda gögn til varðveislu 

og við eigum að taka við gögnum þegar þau eru orðin 30 ára 

gömul og varðveita og veita aðgengi að þeim. Það er, það er 

tvennt sem einkum sem er horft á þegar verið er að huga að 

varðveislu gagna, annars vegar varðandi réttindi, réttindi 

einstaklinga eða ríkis eða sveitarfélaga, réttindagögn og hins 

vegar saga þjóðarinnar. Þannig að það er einkum þetta tvennt 

sem verið er að horfa á þannig að þetta er náttúrulega stofnun 

sem er í eigu íslensku þjóðarinnar og við erum að varðveita gögn 
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fyrir íslensku þjóðina. Fyrir einstaklinga og fyrir þjóðina. Fyrir 

söguna og til þess að tryggja réttindi fólks. 
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11 Viðhorf og væntingar til Þjóðskjalasafns Íslands 

Viðmælendur höfðu flestir átt lítil sem engin samskipti við Þjóðskjalasafn Íslands og 

sögðu flestir að þeir vissu takmarkað um starfsemi safnsins er þeir voru spurði að því. 

Viðmælandi A hafði um það að segja: „Ég vissi í rauninni ekki mikið um þá, ekki nema að 

það er skilaskylda á ákveðnum gögnum og einhver svona afhendingarskylda og svoleiðis 

en ég vissi ekki mjög mikið um það samt.“ Þar sem rannsakandi og viðmælandi A höfðu 

mælt sér mót nokkrum dögum áður hafði hann gluggað aðeins í gömul gögn sem forveri 

hans átti en hann hafði verið í einhverju sambandi við Þjóðskjalasafn fyrir mörgum árum 

og gögnin voru ofan í skúffu.  

Viðmælandi A hafði einnig skoðað heimasíðuna þennan morgun: „Ég hérna fór 

aðeins í morgun og kíkti aðeins í þarna gögn sem við áttum til í sambandi við 

Þjóðskjalasafnið . . . og svo aðeins kíkti ég á netið til að kíkja aðeins á lög og reglur og 

svoleiðis.“ Að öðru leyti var hann ekki kunnugur Þjóðskjalasafni: „Nei ég hef ekkert orðið 

var við þetta Þjóðskjalasafn nema bara á þessum tíma sem að fyrirrennari minn var í 

einhverjum samskiptum við þessa stofnun. Maður þekkir voðalega lítið til og maður 

heyrir ekki mikið talað um þessa stofnun.“ Aðspurður hvort hann teldi að stofnunin 

þyrfti að kynna sig betur sagði hann: „Já ég er alveg viss um að það kæmi að góðu gagni. 

Ég held það sé bara upplýsandi fyrir fólk að vita meira um stofnunina, þessa stofnun eins 

og margar aðrar.“ 

 

Viðmælandi D hafði sagt frá því áður að til stæði að senda gögn til Þjóðskjalasafnsins en 

viðurkenndi að hann vissi ekki mikið um starfs emina, einungis það sem hann hafði 

lesið sér til nýlega af heimasíðunni. „Aðeins bara á heimasíðunni”. Hins vegar var búið 

að ákveða fund með starfsmönnum Þjóðskjalasafnsins og voru starfsmenn þaðan 

væntanlegir í heimsókn „svo í framhaldi af því þá bara ákváðum við að fá þá til okkar … 

þannig að við vissum svona svolítið hvað við værum að fara að gera”. Aðspurður hvort 
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hann teldi að stofnunin þyrfti að kynna sig betur svaraði hann játandi: „Já, ég hugsa það 

að það væri bara mjög gott að þeir myndu minna á sig annað slagið, þessa skyldu sko.” 

 

Viðmælendur E og J sem störfuðu hjá sömu heilbrigðisstofnun sögðust vita lítið um 

starfsemina: „Nei við vitum ekkert þannig lagað.“ En sögðu að þeir hefðu áhuga á að vita 

meira: „Já, já alveg sko.“ 

 

Viðmælandi G viðurkenndi að hann þekkti ekki mikið til um starfsemina en taldi það 

aukaatriði því auðvelt væri að afla sér upplýsinga á netinu: „Maður er bara vanur að 

kynna sér sjálfur. Myndi bara fara á netið og skoða. Ef ég þyrfti að koma einhverjum 

gögnum frá mér þá myndi ég held ég bara kynna mér það. En auðvitað er gott að fá 

upplýsingar og gott ef þeir kynntu þetta.“ 

 

Viðmælendur voru flestir nokkuð jákvæðir í garð skilaskyldunnar sem slíkrar en þó veltu 

nokkrir þeirra fyrir sér hvort framkvæmanlegt væri fyrir stofnanir að skila af sér miklu 

magni sjúkraskráa vegna tíma og kostnaðar. Viðmælanda A fannst það ólíklegt: 

„Auðvitað þarf þetta að vera mikið skipulag en þetta er svakaleg vinna fyrir stofnun eða 

starfsfólk hjá stofnuninni að ætla að fara í svona vinnu sko. Það yrði að fá bara her 

manns í vinnu.“ Viðmælandi B tók í sama streng og sagði að ástæða þess að ekki væri 

farið í skil til Þjóðskjalasafn væri tími og peningar: „Það þarf þá starfsmann til þess að 

gera það, vinna í allri þessari vinnu sem fylgir því og við verandi fjársvelt ríkisstofnun 

leggjum ekki í þann kostnað . . . Í raun og veru bara tíma- og peningaskortur held ég. Að 

kaupa umbúðir og annað fyrir Þjóðskjalasafn plús náttúrulega starfsmann til að gera 

þetta.” 

 

Við úrvinnslu viðtala kom fram í athugasemdum rannsakanda að starfsmaður 

Þjóðskjalasafns benti á rannsókn á skjalastjórn opinberra stofnanna sem gerð var árið 

2012 eftir að upptöku viðtals lauk. Í viðtölum við aðra viðmælendur voru þeir spurðir út 

í þessa rannsókn, hvort þeir könnuðust við að hafa fengið hana. Aðeins einn viðmælandi 

kannaðist við að hafa fengið þessa rannsókn á borð til sín. Viðmælandi A sagði: 
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Ég held að upphaflega hafi það verið að það kom eitthvert bréf 

frá Þjóðskjalasafni um að það var verið að kanna notkun 

tölvukerfa og hver væru virk tölvukerfi og hver væru úrelt og 

eitthvað þannig. Mig minnir það en ég er samt ekki með það 

alveg á hreinu en mig minnir að það hafi verið eitthvað þannig að 

upphaflega hafi samskiptin verið þau og svo hafi komið einhver 

bréf sem sagt um skilaskyldu eða afhendingarskyldu gagna. 

Eitthvað slíkt sko. Þú hefðir alveg grætt á að tala við [X] t.d. um 

þetta því hann var eiginlega öll í þessum samskiptum.  

 

Viðmælendur E og J sem báðir störfuðu hjá sömu heilbrigðisstofnunni höfðu aldrei heyrt 

minnst á þessa könnun og töldu líklegast að yfirmönnum hefði borist hún. Viðmælandi E 

sagði: „Það er þá niðri í skúffu hjá einhverjum bara.“ Viðmælandi D taldi líklegt að 

forstjóri hefði fengið könnunina en kannaðist ekki við að hafa séð hana: „Já, það hefur 

kannski borist hingað sko. Gæti hafa borist forstjóra.“ Er viðmælandi G var spurður út í 

könnunina sagði hann: „Ég hef ekki heyrt af þessu sko.“ 

 

Ákvarðanir yfirmanna var einnig atriði sem nokkrir viðmælendur nefndu. Bæði 

viðmælandi A og B sögðu að ákvarðanir um að afhenda ekki Þjóðskjalasafni hefðu verið 

teknar af yfirmönnum. Viðmælandi G sagði líka að yfirmaður hefði ákveðið að senda 

ekki sjúkraskrar í burtu, og því var viðmælandi ekki ósammála: „Já, ég man að [Y] talaði 

um það í upphafi sko . . . Já ég var nú svo sem alveg sammála [Y] þegar hann talaði um 

þetta í upphafi að hérna að honum fannst þessi gögn ekkert eiga að fara á opinbert 

skjalasafn. Af því að þau eru oft að sýna gögn og þú veist . . . æ ég veit það ekki.“ Er 

viðmælanda G var sagt að gögn væru geymd læst á Þjóðskjalasafn 100 ár frá síðustu 

færslu og væru eftir það aðgengileg öllum varð hann hissa og sagði: „Afi þinn bara til 

sýnis á einhverju safni einhversstaðar? . . . Það er kannski pælingin sem er að fæla fólk 

frá. Læknar hafa kannski ekki alveg verið móttækilegir fyrir svona.“ 
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Viðmælandi D var áhyggjufullur yfir því að opnað yrði fyrir aðgang að hundrað árum 

liðnum og að ættingjar gætu fengið aðgang að gögnum látinna ættingja sinna:  

 

Já, mér finnst það alltaf svona umhugsunarvert ef að 

afkomendur geta farið í trúnaðargögn frá látnum ættingjum, og í 

hvaða tilgangi þá? Þetta þyrfti náttúrlega að vera stór spurning 

sko..... Já kannski bara í hvaða tilgangi? Það sem skiptir máli er 

hvort upplýsingaöflun er bara fyrir ættingja og vini eða kannski 

bara kallað það forvitni eða þannig, forvitni um að vita um sína 

nánustu eða hvort það er í einhverju . . . rannsókna, út af 

rannsóknum og gena eitthvað . . . arfgengir sjúkdómar eða 

eitthvað svoleiðis. Mér finnst það allt annað mál. Mér finnst 

þetta hið besta mál ef þetta er að nýtast rannsóknum og 

svoleiðis. Já, ég veit það ekki. Maður spyr sig í hvaða tilgangi. 

Mér finnst bara að þótt fólk sé látið þá er ekkert sjálfgefið að 

afkomendur þínir megi fá að vita allt um það.Nei mér finnst það 

þurfi að vera svolítið strangar reglur. Sumt má nú bara vera 

svolítið heilagt. 

 

Sömu sögu hafði viðmælandi A að segja: „Ég sko lít á sjúkraskrár allt öðrum augum 

heldur en einhverja pappíra um bílakaup eða einhver önnur kaup svona sem að 

stofnunin gerir eða einhverjar aðrar samþykktir sem stofnunin gerir. Sem þurfa að vera 

kannski svona opinber stjórnsýsla, en mér finnst ekki sjúkraskrár vera opinber gögn.“ 

Starfsmaður Þjóðskjalasafns Íslands þekkti vel til þessarra viðhorfa varðandi opið 

aðgengi eftir 100 ár og kannaðist vel við umræður um að viðkvæm persónuleg gögn 

ættu ekki heima á opinberum skjalasöfnum. Hann sagði: 

 

Einkum þeir sem vinna í svona störfum þar sem eru viðkvæmar 

upplýsingar að þeir svona virðast eiga voðalega svona, finnst 

erfitt að þurfa að afhenda þessar upplýsingar til langtíma 
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varðveislu til Þjóðskjalasafns Íslands. Og við höfum oft heyrt það 

að þetta séu svo viðkvæmar upplýsingar að það sé ekki hægt að 

afhenda þær. En við störfum náttúrulega samkvæmt lögum eins 

og þessir aðilar sem vinna við þessar viðkvæmu upplýsingar og 

það er bara tiltekin lög, lög um opinber skjalasöfn þar sem er 

bara tiltekið hvernig aðgengi að viðkvæmum upplýsingum er. Og 

ég hef stundum sagt að þegar ég fæ svona komment að það séu 

svo viðkvæmar upplýsingar að það sé ekki hægt að afhenda þær 

þá hef ég t.d. bent á að það hefur aldrei lekið út neinar 

upplýsingar frá opinberum skjalasöfnum á Íslandi en það hefur 

oft lekið út upplýsingar frá opinberum stofnunum á Íslandi. 

Vandamálið er ekki hér. Það er nú það. 

 

Að sögn starfsmanns Þjóðskjalasafns er farið eftir ströngum öryggiskröfum við 

varðveislu viðkvæmra gagna og aðgang að þeim: 

 

Gögn geta verið svona viðkvæm í mörgum skilningi. Við erum 

hérna með skattframtöl og það eru fjárhagsupplýsingar 

einstaklinga, það telst viðkvæmt. Einkunnir úr skólum eru 

viðkvæmar. Barnaverndarmál og ýmis félagsmál eru viðkvæm, 

upplýsingar úr sjúkraskrám og svo framvegis. Það fer eftir því 

hvað viðkomandi einstaklingur er að biðja um og til hvers. 

Stundum eru fræðimenn sem koma hingað og þá þurfa þeir að 

tilgreina hvað þeir eru að rannsaka, hvernig þeir ætla að nota 

gögnin og þá þurfa þeir að sækja sérstaklega um það … það eru 

ströng skilyrði um að fá aðgengi að þessum gögnum og það er 

meira að segja refsing ef aðili sem hefur fengið aðgengi að 

gögnunum upplýsir um eitthvað sem hann má ekki upplýsa um 

að þá getur það varðað fangelsisvist. Þannig að það er svona, já 

dæmi um um hvernig litið er á þessu aðgengi á þessum 

viðkvæmu upplýsingum. 
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12 Umræður og samantekt 

Í byrjun rannsóknar var lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar. 

 

 Hvert viðhorf og reynsla starfsmanna heilbrigðisstofnana væri gagnvart 

skilaskyldu á sjúkraskrám eldri en 30 ára 

 Hvernig staðið væri að varanlegri varðveislu slíkra gagna og uppfyllingu 

lagaskyldu 

 Hver væri framtíðarsýn viðmælenda varðandi varðveislu sjúkraskráa á 

pappírsformi  

 

Heilbrigðisstofnanir á Íslandi búa yfir miklu magni upplýsinga í formi sjúkraskráa. Þetta 

er heilsufarssaga Íslendinga og annarra sem fengið hafa meðhöndlun við sjúkdómum 

sínum undanfarna áratugi. Varðveisla slíkar sögu getur haft mikilvægt upplýsingagildi, 

bæði sögulegt og læknisfræðilegt. Í þessari rannsókn var leitast við að fá innsýn inn í 

hvernig varðveislu sjúkraskráa væri háttað, bæði á pappírsformi og rafrænu formi. 

Viðtöl við viðmælendur veittu góða innsýn í þau mál og áhugavert var að heyra þeirra 

viðhorf gagnvart varðveislu slíkra gagna og aðgangi það þeim. 

12.1 Pappírsnotkun 

Í viðtölum rannsóknarinnar kom fram að meðhöndlun og notkun á pappírssjúkraskrám 

og rafrænni sjúkraskrá var mjög sambærileg hjá öllum viðmælendum. Misjafnt var þó 

hvernig notkuninni væri háttað. Pappírssjúkraskrár voru að mestu nýttar til rannsókna 

eða af eldri læknum sem vildu glöggva sig á sögu sjúklingsins. Yngri læknar báðu sjaldnar 

um að fá að sjá pappírssjúkraskrá en nýttu sér frekar upplýsingar úr rafrænni sjúkraskrá 

að mati viðmælenda. Á sumum stöðum nefndu viðmælendur að pappírsnotkun væri á 

undanhaldi og mikil áhersla var lögð á að upplýsingar yrðu sem flestar á rafrænu formi. 
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Það er í algjöru samræmi við núverandi reglugerð um sjúkraskrár nr.550/2015 og stefnu 

embættis landlæknis (Embætti landlæknis, 2016-b)) um að færa skuli 

sjúkraskrárupplýsingar inn á rafrænu formi eins og kostur er. Það er einnig í samræmi 

við lög um sjúkraskrá nr. 55/2009.  

Þó nefndu aðrir viðmælendur að töluvert væri enn um notkun á pappír og enn væru að 

berast bréf í pósti sem ganga þyrfti frá. Það kemur á óvart þar samtenging milli 

rafrænna sjúkraskrárkerfa hefur verið fyrir hendi í nokkurn tíma samkvæmt 

landlæknisembættinu (Embætti landlæknis, 2016) Í sumum tilvikum var vísir að stefnu 

um pappírslausan vinnustað kominn inn í verklag starfsmanna þó svo að engin skrifleg 

stefna um þau málefni væri að finna. Ýmist var það að frumkvæði starfsmanna eða 

breytt vinnulag að kröfu yfirmanna. Það sem stuðlað hefur að samdrætti í 

pappírsnotkun er krafan um rafrænt aðgengi að sjúkraskrá svo og breytt vinnulag 

starfsmanna. Pappír er kostnaðarsamur útgjaldaliður og ætti að nota sparlega að mati 

rannsakanda. Dæmi var um sóun á pappír og þar með peningum heilbrigðisstofnanna 

þar sem pappír var keyptur í þeim tilgangi að prenta út upplýsingar og skanna hann síðar 

og tæta að lokum.  

Rannsakanda fannst áhugavert að hvergi var að finna stefnu um að draga ætti úr 

pappírsnotkun á heilbrigðisstofnunum, hvorki í lögum eða stefnum útgefnum af 

landlæknisembætti eða velferðarráðuneyti. Að mati rannsakanda þyrftu 

heilbrigðisyfirvöld að setja stefnu í þá átt að nýta tölvutæknina enn betur og hafa það að 

markmiði að pappír verði ekki til. Sjúkragögn á pappír sem verða til hjá stofnunum má 

ekki eyða samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr77/2014 og því væri eina ráðið að 

láta hann ekki verða til.  

12.2 Tvöfalt sjúkraskrárkerfi 

Eins og áður hefur komið fram eru heilbrigðisstofnanir á Íslandi allar með tvöfalt 

sjúkraskrárkerfi, sjúkraskrá á pappírsformi og rafræna sjúkraskrá. Í viðtölum við 

viðmælendur kom fram að rafræna sjúkraskráin er mun meira notuð nú orðið, sem 

kemur einkum til af kröfum landlæknis um að færa skuli upplýsingar inn á rafrænu formi 

sem og breyttu vinnulagi. Nýleg samtenging milli sjúkraskrárkerfa innan 

heilbrigðisstofnanna hafa auðveldað vinnu starfsfólks og tryggt öryggi sjúklinga enn 
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frekar í samræmi við stefnu sem landlæknisembættið setti (Embætti landslæknis, 2016 

og Embætti landlæknis, 2015).  

Viðhorf viðmælenda var jákvætt í garð rafræna sjúkraskrárkerfisins að því leyti 

að upplýsingum væri hægt að safna á einn stað og notendur hefðu tækifæri til þess að 

nálgast þær hvar og hvenær sem væri. Óánægja var þó með að kerfið væri þungt í 

vöfum og enn væru ekki öll skjöl í notkun hjá heilbrigðisstofnunum orðin rafræn. Í 

upphafi var kerfið hannað fyrir heilsugæslustöðvar en síðar var það aðlagað að 

sjúkrahúsum. Kerfið var tekið í notkun fyrir 20 árum og þótti framúrstefnulegt á þeim 

tíma. Í upphafi var mikið lagt upp úr að þróa kerfið en síðan var dregið úr fjárframlögum 

til þeirrar vinnu að sögn viðmælenda. Grein Hávars Sigurjónssonar (2013) styður þetta 

en þar kemur fram í viðtali við höfund kerfisins, Inga Steinar Ingasonar, að tortryggni í 

garð fyrirtækisins sem sá um þróunarvinnuna varð til þess að dregið var úr 

fjárframlögum til verkefnisins.  

Annar ókostur að mati starfsmanns Þjóðskjalasafns Íslands var að ekki væri enn 

búið að búa svo um að hægt væri að afhenda rafrænar sjúkraskrárupplýsingar í 

vörsluformi til Þjóðskjalasafnsins. Eftir tuttugu ár í notkun hafa engar breytingar orðið á 

varanlegum varðveislumálum og slíkt enn á höndum tölvufyrirtækja varðandi afrit og 

geymslu. Starfsmaður Þjóðskjalasafnsins, ásamt nokkrum öðrum viðmælendum, hafði 

miklar áhyggjur af þessu og taldi brýnt að leysa úr því þannig að í framtíðinni yrði hægt 

að skila rafrænum sjúkraskrám inn til varanlegrar varðveislu í því formi sem alþjóðlegir 

staðlar segja til um til að auka öryggi þessarra upplýsinga.  

Að mati starfsmanns Þjóðskjalasafns væri það í höndum velferðarráðuneytis, 

landlæknis og Þjóðskjalasafns að leysa það. Þessu var rannsakandi alveg sammála enda 

stendur í leiðbeiningariti sem Þjóðskjalasafn gefur út hvernig huga skuli að rafrænum 

skilum, slík kerfi þurfa að uppfylla ákveðna staðla (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.-b). 

Rafræna skjalastjórnarkerfið, sem hefur verið í notkun síðustu tuttugu ár, var ekki þess 

eðlis að það gæti uppfyllt alþjóðlega staðla til þess að hægt væri að skila inn rafrænt til 

Þjóðskjalasafns. Töluverð hætta væri þess vegna á að upplýsingar væru ekki öruggar 

vegna hraðra tækniframfara, og gætu tapast. Nauðsynlegt væri að bæta úr þessu að 

mati rannsakanda sem enn fremur fannst óábyrgt af hálfu yfirvalda að hafa ekki í 

upphafi endinn skoðað hvað varðar varanlega varðveislu á slíkum gögnum.  
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12.3 Skönnun og eyðing gagna 

Út úr samtölum við viðmælendum má lesa vilja til þess að ná árangri í að minnka pappír 

með skönnun og í einstaka viðtali kom fram að mikið hefði verið lagt í sölurnar til þess 

að koma upplýsingum á rafrænt form. Dæmi um að pappír væri keyptur á stofnunina í 

þeim tilgangi að skrifa á hann, síðar skanna hann inn og að lokum tæta eftir að hafa 

verið skannaður var hluti af pappírslausu stefnunni. Enn fremur var töluvert um að 

pappír var prentaður út í þjónustuskyni við fagmenntaða starfshópa innan stofnunar, til 

minnis eða eitthvað álíka til þess eins að verða svo skannaður inn og síðan tættur eða 

bara tættur eftir notkun. 

Dæmi voru einnig um að markvisst væri verið að skanna inn pappír úr 

pappírssjúkraskrám til þess að hafa upplýsingarnar á rafrænu formi sem síðar myndi 

ýmist verða tættur eða settur í geymslu. Samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 

77/2014, IV kafla 24. gr er óheimilt með öllu að ónýta eða farga nokkru skjali. Við 

úrvinnslu gagnanna bendir ýmislegt til að innan heilbrigðisstofnana virðist almennt litið 

fram hjá þessum lagalið þar sem skönnun á gögnum fer fram sem síðan er eytt, eða að 

starfsmenn telji nægja a að skanna gögnin og þar með séu þau orðin varanleg. Að mati 

rannsakanda má skilja þetta sem svo að almennt viti starfsmenn ekki betur og telji að 

þeir séu að framfylgja lögum þar sem gögnin eru komin á rafrænt form. Það er mat 

rannsakanda að það sé í höndum Þjóðskjalasafns Íslands sem eftirlitsaðila að sjá til þess 

að slíkur misskilningur væri leiðréttur. En Þjóðskjalasafni Íslands ber að vera eftirlitsaðili 

afhendingarskyldra aðila og veita þeim ráðleggingar og leiðbeina. Þó má einnig segja 

Þjóðskjalasafni til málsbóta að á heimasíðu þess er að finna haldgóðar upplýsingar um 

þessi málefni undir grisjun. Vandamálið er hinsvegar að mati rannsakanda að 

starfsmenn vita ekki að þeir séu að brjóta lög og afla sér þess vegna ekki neinna 

upplýsinga um þessi málefni.  

12.4 Vísindarannsóknir og afrit til einstaklinga 

Helsta notkun pappírssjúkraskráa var að sögn viðmælenda í tengslum við 

vísindarannsóknir en einnig var algengt að einstaklingar bæðu um afrit úr sinni eigin 

sjúkraskrá. Í lögum um sjúkraskrá nr.55/2009 hefur komið fram að réttur einstaklinga til 

að afla sér upplýsinga úr eigin sjúkraskrá er skýr. Niðurstöður vísindarannsókna geta 

skapað nýja þekkingu og samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 
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persónuupplýsinga nr. 77/2000 hafa heilbrigðisstofnanir og heilbrigðisstarfsfólk leyfi til 

að afla upplýsinga úr sjúkragögnum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og fengnu leyfi 

Persónuverndar. Hver sem tilgangurinn væri við slíka upplýsingaleit er kerfisbundin 

skjalastjórn lykilatriði svo unnt sé að finna upplýsingarnar þegar þörf er á þeim og þegar 

á þarf að halda (Jóhanna Gunnlaugsdóttir 2006). Upplýsingar sem eru óaðgengilegar eða 

týndar nýtast því ekki þeim sem þurfa á þeim að halda. Samkvæmt rannsókn Kristínar 

Ólafsdóttur (2001) sem gerð var á öryggi og aðgangi að persónuupplýsingum á 

Landspítalanum kom í ljós að sjúkraskrárupplýsingar voru óöruggar og að finna á víð og 

dreif um sjúkrahúsið. Eftir því sem rafræn sjúkraskrá tekur meira við minnkar hættan á 

því að pappírssjúkraskrár séu geymdar á óöruggum stöðum. Hjá einum viðmælanda í 

rannsókninni hafði verið komið í veg fyrir slíkt með því að veita einungis lestraraðgang 

að sjúkraskrám inn á skjalasafninu en þær ekki lánaðar út á deildir. Að mati rannsakanda 

er það góð lausn sem svipar til þeirra lausna sem í boði væru hjá Þjóðskjalasafni Íslands 

ef sjúkraskrár væru komnar þangað í varanlega vistun, það er einungis lestraraðgangur 

inni í þar til gerðum lestrarsal en ekki gefið færi á að fara með gögnin þaðan. 

Upplýsingar geymdar í rafrænu skjalastjórnarkerfi eru öruggari leið til að koma í veg fyrir 

að sjúkraskrár týnist eða komist í hendur óviðkomandi aðila eins og kveðið er á i lögum 

um sjúkraskrá nr. 55/2009. 

12.5 Ástand geymslurýma 

Eins og fram kemur í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 ætti Þjóðskjalasafn 

Íslands að samþykkja þær skjalageymslur sem sjúkraskrár eru geymdar í. Í skýrslu frá 

landlæknisembættinu segir enn fremur að geyma eigi sjúkraskrár á öruggum stað bæði 

hvað varðar að hlífa því að þær komist í hendur óviðkomandi og einnig skal þeim hlíft 

við eyðileggingu eins og t.d. vegna raka (Embætti landlæknis,2015). Við úrvinnslu viðtala 

kom hins vegar í ljós að enginn viðmælenda hafði fengið heimsókn frá Þjóðskjalasafni 

Íslands og því bendir rannsóknin til að Þjóðskjalasafn Íslands sem eftirlitsstofnun hafi 

ekki uppfyllt þá skyldu sem þeim ber í úttektarmálum á skjalageymslum.  

Það er í samræmi við niðurstöður könnunar sem Þjóðskjalasafnið lét gera á 

skjalamálum opinberra stofnana, þar sem kom í ljós að 86% af stofnunum sem svöruðu 

höfðu ekki fengið slíkt samþykki fyrir geymslurýmum sínum (Þjóðskjalasafn Íslands, 

2012). Nokkrir viðmælendur sögðu að ástand geymslna væri slæmt, aðgengi lélegt eða 



81 

ekkert, gögnum hlaðið inn í lítil herbergi og þó að reynt væri að halda gögnum í kössum 

sem væru vel merktir væri nánast vonlaust að leita. Að mati rannsakanda þyrfti að gera 

gangskör í þeim efnum þar sem oft er um að ræða elstu sjúkraskrár sem til eru. 

Rannsakandi telur að slíkt sé óásættanlegt ástand upp á varðveislugildi og sögulegt gildi 

þessara upplýsinga að gera. Starfsmaður Þjóðskjalasafns sagði í viðtali að safnið vildi 

taka við eldri söfnum og að mati rannsakanda þyrfti Þjóðskjalasafnið sem eftirlitsaðili að 

kynna nauðsyn þess að geyma vel slík gögn fyrir yfirstjórn heilbrigðisstofnanna svo að 

upplýsingarnar glatist ekki eða eyðileggist vegna lélegrar aðstöðu.  

Í einni af þátttökuathugununum kom fram að komið hafi fyrir að gögn sem geymd hefðu 

verið í röku húsnæði hefðu eyðilagst vegna sveppamyndunar. Með því að framfylgja 

lögum um varðveislu slíkra gagna og réttum frágangi mætti koma í veg fyrir þess háttar 

eyðileggingu. En skilningur yfirstjórnar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005) 

heilbrigðisstofnunar verður að vera fyrir hendi til þess að átak í slíkum málum geti orðið 

að veruleika. Peninga- og tímaskortur eru algeng svör þegar kemur að framkvæmdum 

sem ekki eru álitnar mikilvægar að mati rannsakanda, en þegar upp er staðið getur 

margborgað sig að fyrirbyggja tjón á upplýsingum.  

12.6 Fjargeymsla á sjúkraskrám 

Við gerð þessarar rannsóknar kom í ljós hjá einum af viðmælendum að 

heilbrigðisstofnunin sem hann vann hjá leysti vandamál varðandi geymslu á gögnum 

þannig að samið hafði verið við einkarekið fyrirtæki um að taka við og varðveita gögn frá 

stofnuninni. Sérstakir samningar voru gerðir við fyrirtæki sem sérhæfir sig í varðveislu á 

viðkvæmum gögnum. Dulkóðuð tölvupóstsamskipti voru notuð á milli þessara fyrirtækja 

þannig að þegar heilbrigðisstofnunin þurfti að fá upplýsingar úr gögnum sem send höfðu 

verið í geymslu, fann starfsmaður fyrirtækisins það til, skannaði og sendi í dulkóðaða 

tölvupóstinum.  

Rannsakandi fann ekkert í lögum sem mælt gæti á móti þessu fyrirkomulagi 

þannig að eftir sem best verður séð er þessi leið fullkomlega lögleg. En samkvæmt 

lögum um sjúkraskrár nr.55/20009 ber ábyrgðaraðili ábyrgð á varðveislu gagna sem eru 

í umsjón hans uns þeim hefur verið skilað til Þjóðskjalasafns í varanlega varðveislu. 

Starfsmenn heilbrigðisstofnunarinnar voru ánægðir með þetta fyrirkomulag en töldu 

kostnað helsta ókost þess. Viðmælandi heilbrigðisstofnunarinnar taldi ólíklegt að 
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Þjóðskjalasafn Íslands hefði verið með í ráðum með þessa lausn. Aðrar 

heilbrigðisstofnanir hafa lent í því að þurfa að greiða fyrir upplýsingar sem sóttar eru í 

þessa fjargeymslu og þótti það slæmt þar sem það hefur ekki verið venjan hingað til.  

Rannsakanda fannst áhugavert að heilbrigðisstofnun hefði valið þessa leið og hafði 

áhuga á að vita hvort landlæknir hefði verið með í ráðum með þetta fyrirkomulag. Hins 

vegar fékkst ekki fundur með starfsmönnum landlæknis er leitað var eftir því. Að sögn 

viðmælanda heilbrigðisstofnunarinnar var kostnaður umtalsverður og enn er verkefninu 

ekki lokið. 

12.7 Þekking starfsmanna á starfsemi Þjóðskjalasafns Íslands 

Við greiningu á viðtölum áttu flestir viðmælendur það sameiginlegt að þekkja takmarkað 

til starfsemi Þjóðskjalasafns Íslands. Samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 

77/2014 er Þjóðskjalasafni ætlað að veita ráðleggingar og leiðbeiningar til þeirra er þess 

óska. Þjóðskjalasafnið stendur fyllilega undir þeim væntingum en þar er boðið upp á 

ýmis námskeið, ráðleggingar og leiðbeiningar auk þess sem það heldur úti veglegri 

heimasíðu. Hins vegar hafði enginn viðmælendi fengið að fyrra bragði neinar 

upplýsingar frá Þjóðskjalasafninu og töldu nokkrir viðmælendur það vera heldur 

ósýnilega stofnun. Að mati rannsakanda mætti Þjóðskjalasafn Íslands gera bragarbót í 

því að kynna starfsemi sína fyrir öðrum opinberum stofnunum eins og til dæmis með því 

að bjóða skjalastjórum upp á kynningarfund.  

Þjóðskjalasafnið gerði árið 2012 stóra rannsókn á varðveislu skjala hjá 

opinberum stofnunum, heilbrigðisstofnunum meðtölum. Allar heilbrigðisstofnanir á 

landinu fengu sendan ítarlegan spurningalista (Þjóðskjalasafn Íslands, 2012). Enginn 

viðmælenda kannaðist við að hafa fengið þessa spurningalista en þó voru allir 

viðmælendur starfandi á þeim tíma í sama starfi og nú. Að mati rannsakanda benda 

niðurstöður til þess að yfirstjórn þeirra heilbrigðisstofnana sem Þjóðskjalasafn sendi 

rannsóknina til hafi ekki svarað þeim með aðstoð frá starfsmönnum sínum. Áhugi 

starfsmanna á því að fá að kynnast starfsemi Þjóðskjalasafnsins var hins vegar skýr í 

viðtölum og töldu þeir það til hagsbóta ef starfsmenn safnsins hefðu frumkvæði að slíkri 

kynningu.  
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13 Lokaorð 

Í ritgerðinni var fjallað um varðveislu og meðferð sjúkraskráa hjá heilbrigðisstofnunum 

víðsvegar á Íslandi. Lög og reglugerðir velferðarráðuneytisins og Þjóðskjalasafns Íslands 

voru skoðuð sem og fyrirmæli landlæknis um varðveislu og meðferð 

sjúkraskrárupplýsinga. Tekin voru átta viðtöl við níu viðmælendur. Einn af þeim var 

starfsmaður Þjóðskjalasafns Íslands en aðrir viðmælendur voru heilbrigðisstarfsmenn frá 

ýmsum heilbrigðisstofnunum  

 Ritgerðin hófst á því að gerð var grein fyrir upphafi og þróun sjúkraskrárritunar 

bæði hérlendis og erlendis. Ennfremur var fjallað um mikilvægi góðrar skjalastjórnar, 

alþjóðlega staðla og rafræn sjúkraskrárkerfi. Í framhaldinu var farið yfir hlutverk og 

lagalega skyldu stofnana sem standa að varðveislu og meðhöndlun á sjúkraskrám og 

nefndar rannsóknir sem Þjóðskjalasafn Íslands lét gera varðandi varðveislu skjala hjá 

opinberum stofnunum, ásamt tveimur öðrum rannsóknum er lúta að skjalastjórn. Í 

þriðja kafla var reifuð sú aðferðafræði sem beitt var við framkvæmd og úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Um úrvinnslu og niðurstöður rannsóknarinnar var síðan fjallað í 

köflum fjögur til ellefu, þar sem gerð voru skil á hverju þema fyrir sig. Í tólfta kafla 

ígrundar rannsakandi niðurstöðurnar og kemur fram með samantekt um þemun.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að lítið hefur verið hugað að því að 

afhenda sjúkraskrár til Þjóðskjalasafns Íslands. Aðstæður til þess að geyma 

pappírssjúkraskrár eru víða erfiðar og geymslurými takmarkað. Heilbrigðisstofnanir hafa 

í auknu mæli nýtt sér rafræn skjalastjórnarkerfi og hafa tekið upp skönnun á pappír auk 

þess sem markvisst er dregið úr útprentunum á pappír innan þessara stofnana. 

Sömuleiðis nýta starfsmenn sér æ minna sjúkraskrár á pappírsformi, að undanskildu 

þegar um vísindarannsóknir í heilbrigðisskyni er að ræða. Þá er einnig algengt að 

einstaklingar biðji um afrit af sjúkragögnum sínum. 

Samkvæmt þessu hefur dregið úr þróun á á rafræna sjúkraskrárkerfinu sem þó 

hefur verið í notkun síðustu tuttugu ár. Rannsóknin leiðir í ljós að viðmælendur hafa 
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áhyggjur af varðveislu á bæði rafrænum skjalaskrám sem og pappírssjúkraskrám. 

Viðmælendur eru á einu máli um að Þjóðskjalasafn þyrfti að kynna starfsemi sýna betur 

fyrir starfsmönnum heilbrigðisstofnana. Ekki eru allir viðmælendur hlynntir því að 

afhenda sjúkraskrár til slíkra safna og ýmsar áhyggjur koma fram um öryggi og aðgengi 

að slíkum gögnum eftir að þeim yrði skilað.  

 Enga sambærilega rannsókn er að finna um viðhorf starfsmanna opinberra 

heilbrigðisstofnanna til skilaskyldu sjúkraskráa til Þjóðskjalasafns Íslands. Rannsóknin 

getur því mögulega nýst starfsmönnum heilbrigðisstofnana sem huga að afhendingu 

sjúkraskráa eða í það minnsta vakið til þá til umhugsunar um þetta málefni. Enn fremur 

væri hægt að nýta rannsóknina til áframhaldandi rannsókna á sviðinu. 
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Viðauki 1: Viðtalsrammi fyrir Þjóðskjalasafn Íslands 

 

Kynna sig og rannsóknina 

Hvað er verið að rannsaka og hversvegna 

Hvað á að gera við upplýsingarnar. 

Notuð eru gervinöfn nema að viðmælendur óski eftir öðru.  

Tímalengd viðtals. 

Biðja um leyfi til að taka upp.  

 

Spurningar um bakgrunn viðmælanda og stofnunar: 

 

Hvað hefur þú starfað lengi hjá þessari stofnun 

Hvaða menntun hefur þú? Hvernig nýtist sú menntun í starfi? 

Hvert er starfsheiti þitt og hvað sérð þú um? Hver eru dagleg störf þín. 

Hvað er ÞÍ gömul stofnun? Hvað vinna margir hérna? Hillumetrar? 

 

Spurningar er varða starfsemi Þjóðskjalasafns og varðveislu sjúkraskráa: 

Hvernig heldur Þjóðskjalasafn utan um safnkostinn sinn.  

Hvað þurfa stofnanir að gera til að sækja um leyfi til afhendingar.  

Hvernig er ferill þeirra umsókna afgreiddur.? 

Hvernig er Þjóðskjalasafn Íslands í stakk búið til að taka við miklu magni af 

pappírsgögnum frá heilbrigðisstofnunum? Er möguleiki á að stækka.  

Eru þið með eitthvað ákveðið húsnæði sem yrði eingöngu fyrir þesskonar gögn? Finndist 

þér æskilegt að hafa þesskonar gögn aðskild frá öðrum gögnum. ? 

Hvers vegna ættu heilbrigðisstofnanir að skila til ykkar gögnum, fyrir utan lagalega 

hlutann? 
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Hvaða þjónustu bjóðið þið upp á í sambandi við að uppfylla þessi lög. Bjóðið þið upp á 

kennslu? Hvernig og hvar fer hún fram.  

Hvað með heilbrigðistofnanir út á landi eru þær skilaskyldar til ykkar? 

Hvaða ávinningur er það fyrir ÞÍ að fá gömul sjúkragögn til varðveislu? 

Hafið þið tekið við mikið af sjúkragögnum nú þegar? 

Hefur ÞÍ sett einhverjar sérstakar áætlanir í gang ef heilbrigðisstofnanir vilja skila miklu 

magni af 30 ára gömlum gögnum? 

Hefur ÞÍ innkallað gömul gögn til sín? Af hverju/ekki 

Hefur ÞÍ neitað að taka við gögnum? Af hverju. 

 

Nú eru sjúkragögn í sífelldri notkun til vísindarannsókna. Hvernig færi sú afgreiðsla 

fram? (með milligögngu skjalamyndara? Vilja þeir sjá leyfin.)  

Hvernig er almenn afgreiðsla úr sjúkragögnum til einstaklinga? 

 

Hvernig sérð þú fyrir þér að þetta verði í framtíðinni? Telur þú að pappírssjúkraskrár 

muni einhverntímann verða óþarfar? 

Hvaða skilyrði þurfa heilbrigðisstofnanir að uppfylla til að geta í framtíðinni skilað bæði 

rafrænum og pappírs sjúkraskrám í einu?  
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Viðauki 2. Viðtalsrammi fyrir heilbrigðisstofnanir 

 

Kynna sig og rannsóknina 

Hvað er verið að rannsaka og hversvegna 

Hvað á að gera við upplýsingarnar.  

Notuð eru gervinöfn nema að viðmælendur óski eftir öðru.  

Tímalengd viðtals. 

Biðja um leyfi til að taka upp.  

 

Spurningar um bakgrunn viðmælanda og stofnunar: 

Hvað hefur þú starfað lengi hjá þessari stofnun 

Hvaða menntun hefur þú? Hvernig nýtist sú menntun í starfi? 

Hvert er starfsheiti þitt og hvað sérð þú um? Hver eru dagleg störf þín. 

Hvaða málum sinnir þú dagsdaglega í sambandi við pappírssjúkraskrá? 

 

Almennar spurningar 

Hvaða markmið hefur þessi stofnun sett sér í sambandi við skil á pappírssjúkraskrám til 

Þjóðskjalasafns íslands?  

Hafið þið skilað einhverjum gögnum eldri en 30 ára inn til Þjóðskjalasafns Íslands? 

Ef svo er hvernig fór sú vinna fram og hvernig gekk það. 

Fenguð þið einhverja hjálp frá þí? 

Ef ekki hvers vegna ekki. ? Hafið þið hug á því í framtíðinni? 

Hvaða ávinning hefur það fyrir stofnunina að senda frá sér sjúkraskrár? 
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Hvernig sérð þú pappírssjúkraskráa framtíðina fyrir þér? Finnst þér pappírsnotkun hafa 

minnkað með tilkomu rafrænnar sjúkraskrár.  

Hvað hefur breyst með tilkomu rafrænnar sjúkraskrár í þínu starfi? 

Telur þú að pappírssjúkraskráin muni einhverntímann verður óþörf? 

Hvernig velur þú hvaða gögn mega fara í varanlega geymslu? 

Hvað kostir og gallar fylgja því að senda frá sér þessi gögn.  
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