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 Upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustunni 
 

 

»Krafa um réttar, 
opinberar,öruggar og 
vísindalegar, rafrænar 
upplýsingar 
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Símanúmer, rata ég í kerfinu ? 

»Krafa um eitt 
símanúmer í takt við 
112 og að hætti 
nágrannalanda okkar 
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Hvað er verið að gera ? 

» Að málinu hafa komið eða munu koma 
» Mentor institutet í Kaupmannahöfn 
» 1177.se í Stokkhólmi 
» Embætti landlæknis 
» Læknavaktin 
» HH 
» LSH bráðasvið, stjórnendur og ráðgefandi læknir á gólfinu 
» HAK 
» Neyðarlínan 
» Fyrri úttektir og verkefni 

 
» Hér þarf ekki að finna upp hjólið 
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 Upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustunni 
 

 

»NL 
»Heilsuvaktin 
»Hsu/læknavaktin 
»Svíþjóð/Danmörk 
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Framkvæmd 

»Eitt símanúmer verði 
vegvísir í hinu íslenska 
heilbrigðiskerfi 

»Heimasíða með rafrænum 
upplýsingum um 

»1. heilsufar og  
»2. Hvar sé hjálp að fá  
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Vor 2014 

»Gagnsemi 
»Hjálpar fólki að hjálpa sér sjálft 
»Auðveldar fólki að ná sambandi 

við heilbrigðisstarfsfólk 
»Veitir faglegar upplýsingar 
»Dregur úr komum á bráðadeild 
»Sinna á réttum stað í kerfinu 
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Vor 2014,  

»Vegvísir 
»1. Hjúkrunarfræðingar svari í 

síma á öllu landinu en ekki bara 
höfuðborgarsvæðinu. 

»2. Sérfræðingir í 
heimilislækningum standi á bak 
við hjúkrunarfræðinga líka á 
höfuðborgarsvæðinu 
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Vegvísir 

»Vegvísir 
»3. Uppsetning heimasíðu. 
»4. Rekstur heimasíðu 
»5. Ferðamenn, útlendingar 

á Íslandi 
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Haust 2014 

• Eitt símanúmer fyrir allt 
landið t.d. 117 eða 1177  

• Símsvari til að byrja með á 
hverri stöð vísar á þetta 
númer. 

• Markaðssetning undir 
forystu ráðuneytis 
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Til að sjá virkni 

»www.laegevakten.dk 
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