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Skilgreiningar

» Fjarheilbrigðisþjónusta

▪ Telehealth involves the distribution of health-related services 

and information via electronic information and 

telecommunication technologies.

▪ Telehealth A broad set of technologies that support care 

between patients and providers, or among providers in different 

locations (OECD)

▪ e-health is the use of information and communication 

technologies (ICT) for health (WHO)

» „Ekki í sama herbergi“
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Frumkvöðlaverkefni á Íslandi

» „Klausturverkefnið“

» Líflína - Fjarþjónusta við skip

» Talmeinafræðingar og sálfræðingar
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Lagagrunnur

Tæknilausnir þurfa að standast lög um persónuvernd og 

lög um sjúkraskrá

» Lög um heilbrigðisþjónustu frá 2007

» Lög um sjúkraskrá frá 2009

» Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga frá 

2000

» Lög um réttindi sjúklinga frá 1997

» Lög um heilbrigðisstarfsmenn frá 2012
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Skýrsla starfshóps 2016 

- Efling fjarheilbrigðisþjónustu

Skilaði í maí 2016

Í skýrslunni er lagt til að unnið verði að 

eftirfarandi verkefnum:

1. Ein sjúkraskrá fyrir landið

2. Stutt við frumkvöðlastarf á Suðurlandi 

og það víkkað út

3. Innleiðing verkferla í 

fjarheilbrigðisþjónustu

4. Meta árangur og vinna að 

langtímastefnumótun
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Fjarheilbrigðisþjónusta – í takt við nýja tíma

» Skilaði í ágúst 2018

Í skýrslu eru lagðar fram eftirtaldar tillögur:

1. Stefnumótun stjórnvalda á sviði 

fjarheilbrigðisþjónustu

2. Miðlægur ráðgefandi hópur fagaðila

3. Verkefnisstjóri eða verkefnastjórn fyrir 

sérhvert verkefni

4. Lögðu fram nokkrar tillögur að 

verkefnum 
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Stefnur

Stefna Embættis landlæknis til 2020 um rafræna sjúkraskrá og 

heilbrigðisnet

25. janúar 2019

7



Stefnur

Úr stjórnarsáttmála núverandi 

ríkisstjórnar:

» Efla á nýsköpun í heilbrigðismálum 

þannig að Ísland verði í fremstu röð 

og nýti sér nýjustu tækni á þessu 

sviði, þ.m.t. fjarlækningar.

» Áhersla á uppbyggingu 

ljósleiðarakerfa og ljósleiðaratengja 

allt landið
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Stefnur

Úr drögum um heilbrigðisstefnu til 2022

» Tækifæri vegna tækninýjunga í heilbrigðisþjónustu, nýting hagnýtra 

lausna á sviði fjarheilbrigðisþjónustu

» Fjarheilbrigðisþjónusta og áhrif hennar á þróun skipulags og 

uppbyggingu heilbrigðisþjónustu

» Uppbygging fjarheilbrigðisþjónustu og skilvirkari sjúkraflutningar gera 

það einnig auðveldara að tryggja íbúum í hinum dreifðu byggðum 

landsins heilbrigðisþjónustu. 

» Skipulag á sérfræðilæknaþjónustu með hjálp fjarheilbrigðisþjónustu til 

að bæta aðgengi landsbyggðar

» Að virkja notendur til að nýta sér 

þessa nýju tækni

25. janúar 2019

9



Forgangröðun fjármagns

Fjármálaáætlun 2019-2023
» Málefnasvið 23 um sjúkrahúsþjónustu - auka aðgang sjúklinga að 

sérhæfðri heilbrigðisþjónustu með fjarheilbrigðisþjónustu

» Málefnasvið 24 um heilbrigðisþjónustu 

utan sjúkrahúsa (þ.m.t. Heilsugæsla) er 

markmiðið að jafna aðgang sjúklinga að 

sérfræðilæknaþjónustu m.a. með 

fjarheilbrigðistækni

» Framtíðarsýnin er að möguleikar 

fjarheilbrigðisþjónustu séu nýttir á öllum 

stigum þjónustunnar, bæði í þéttbýli og 

dreifbýli.
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Fjármagn til fjarheilbrigðisþjónustu

Hverjir hafa fengið opinbert fjármagn?:

» EL hafa unnið í umgjörð, gæði og kröfur um rafræna skráning og 

rafræn þjónustu og ýmsar tæknilausnir

» Á fjárlögum til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni 2017, 2018, 

2019 (50 millj. ár hvert)

▪ Heilbrigðisstofnun Suðurlands (2017)-tæki

▪ Heilbrigðisstofnun Austurlands (2017) -tæki

» Opinber fjárveiting hefur beinst að frumkvöðlaverkefnum, ekki 

kerfisbundinni dreifingu fjármagns
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Innleiðing fjarheilbrigðisþjónustu

Hindranir

» Tæknimál

» Hvað er hægt að gera 

og hvað má?

» Tregða við breytingar
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Fjarheilbrigðisþjónusta

» Tæknin er til staðar

» Innleiðing er verkefnið – nýjar samskiptaleiðir; nýjir

verkferlar

» Valdefling fagfólks – valdefling almennings

» Samvinna – teymisvinna

» Verkefnastjórn og 

drifkraftur

» Möguleikarnir eru 

margir…

» Samþætting – heilbrigðis 

og félagsþjónustu 
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Samþætt heilbrigðis- og félagsþjónusta á 
norrænum vettvangi 2018-2020

• Megin tilgangur verkefnis: 

➢ bæta og jafna aðgengi að þjónustu í dreifbýli og 

skapa skilyrði fyrir þróun og vöxt á sviði 

fjarþjónustu

➢ Nýsköpun og þróun úrræða

• Markmið verkefnisins:

➢ deila reynslu; læra; greina góða starfshætti og verkferla; nýta til 

áframhaldandi þróunar og til hvatningar á stað- og svæðisbundnum 

lausnum

➢ greina samnorrænan ávinning

➢ hvetja til aukinnar samvinnu og trausts; þverfaglegrar teymisvinnu; 

hvetja til þróunar á nýjum lausnum í heilbrigðis- og 

velferðarþjónustu
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