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STARFSEMI APÓTEKSINS 

• Starfsemi á Hringbraut og í Fossvogi

• Starfsemi á Hringbraut skiptist í 

– Sjúkrahúsapótek

– Lyfjablöndum – K-bygging

– Afgreiðsluapótek

• Fossvogur

– Lyfjaskömmtun

– Sýklalyfjablöndun
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VERKEFNAHÓPUR
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Kristbjörg Th. Jónsdóttir – Verkefnastjóri HUT
Þór Gunnlaugsson – Hagdeild
Þóra Jónsdóttir – Apótek

Hannes Þór Bjarnason - HUT
Inga J Arnardóttir – Apótek
Stefán Jón Sigurðsson – Apótek



SKILGREINING VERKEFNISINS
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• Ákveða hvar skönnun fari fram og hvaða tækjabúnað þarf að tengja

• Uppfæra fyrirliggjandi hugbúnaðarkerfi til að eiga samskipti við

gagnagrunn Lyfjaauðkennis og/eða setja upp sjálfstætt kerfi

• Setja upp skanna til að lesa úr strikamerkjum

• Að upplýsa starfsfólk um þær breytingar sem eru fram undan

• Skilgreina og innleiða nauðsynlegar breytingar á vinnubrögðum, 

verklagsreglum o.s.frv.



SJÚKRAHÚSAPÓTEK
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•Aðstaða verður sett upp í núverandi vörumóttökum sjúkrahúsapóteks 

á Hringbraut og í Fossvogi

•Ráðgjöf frá sérfræðingum Sameyjar.  http://samey.is/

•Engin sjálfvirkni, færibönd eða rúllur. 

•Borgar sig ekki miðað við magn pakkninga sem skannað er. 

•Áskorun að koma þessu ferli fyrir í vörumóttökum apóteksins
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SJÚKRAHÚSAPÓTEK

• Hugsum einfalt til að byrja með og lítum á þetta sem fasa 1

• Tenging við stand-alone kerfi sem er frá Solidsoft (Solidsoft Reply
(VeriLite)®).

– Prófanir á Verilite í samráði við Solidsoft. Early Adopter programme.

• Handskannað – verification – decommissioning við móttöku vöru

• Engin tenging við birgðakerfi Apóteks

http://www.reply.com/solidsoft-reply/en/
mailto:verilite@reply.com


VINNUAÐSTAÐA Í VÖRUMÓTTÖKUM

• Höfum vinnuaðstöðu starfsfólks eins góða og kostur er.

• Upphækkanlegt borð í vörumóttöku. 

• Stillanlegur stóll

• Góður tölvuskjár

• Handfrjáls skanni sem hægt er að renna vörum framhjá

• Snúrulaus skanni til að nota þegar það á við
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AFGREIÐSLUAPÓTEK

• Afgreiðslupótekið er sjálfstæð eining með sérstakan lyfjalager

• Notum Medicor lyfseðlaafgreiðslukerfið 

• Innbyggð tenging við miðlæga gagnagrunninn (ICEMVO)
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MÖNNUN OG FERLAR

• Önnur mál svo sem ferlar og mönnun eru á hendi apóteksins

• Reikna má með að bæta þurfi við starfsfólki

• Uppfæra þarf ferli vörumóttöku

• Ekki er gert ráð fyrir að öll lyf uppfylli öryggiskröfur strax og einhver 
yfirgagnstími verður á innleiðingunni á meðan eldri birgðir klárast
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NÆSTU SKREF

• Þetta eru fyrstu skref í ferlinu hjá LSH til að mæta reglugerðinni á tilsettum 
tíma

• Töluverður kostnaður mun leggjast við á seinni stigum

– Samþætting við birgðakerfi

– Sjálfvirkni

– Handtölvur

– Húsnæði

– Annað
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GILDI

Umhyggja 
Við berum umhyggju fyrir sjúklingum, samstarfsmönnum  og samfélagi okkar

Fagmennska 
Við höfum fagmennsku, gagnreynda þekkingu og öguð vinnubrögð að 
leiðarljósi

Öryggi
Við leggjum öryggi sjúklinga, starfsmanna og samfélags til grundvallar í allri 

okkar þjónustu

Framþróun
Við leggjum áherslu á framþróun þjónustu, þekkingar og tækni
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