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STARFSEMI APÓTEKSINS 

• Starfsemi á Hringbraut og í Fossvogi

• Starfsemi á Hringbraut skiptist í 

– Sjúkrahúsapótek – Innri starfsemi LSH

– Lyfjablöndum – K-bygging

– Afgreiðsluapótek - Lyfseðlaafgreiðsla

• Fossvogur - Innri starfsemi LSH

– Lyfjaskömmtun

– Sýklalyfjablöndun
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SJÚKRAHÚSAPÓTEK – INNRI STARFSEMI
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• Settum upp aðstöðu í vörumóttökunum

• Tökum frá það sem þarf að skanna

• Aðstaða fyrir bannlager

• Gefið var út gæðaskjal sem notað er til að styðja við ferlið

• Engin sjálfvirkni, færibönd eða rúllur

• Borgar sig ekki miðað við magn pakkninga sem skannað er

• Áskorun að koma þessu ferli fyrir í vörumóttökum apóteksins

• Tekur tíma og starfsfólk finnur vel fyrir auknu álagi.
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SJÚKRAHÚSAPÓTEKIÐ – INNRI STARFSEMI

• Tenging við standalone kerfi sem er frá Solidsoft (Solidsoft Reply
(VeriLite)®).

– Þetta gekk ekki vel!

– Ýmsar villur og vandamál. Náði oft ekki sambandi við miðlæga 
gagnagrunninn (ICEMVO)

– Villandi skilaboð frá skanna. 

• NMVS Connect https://www.nmvs-connect.com/

– Einfalt og virkar vel.

– Stóra vandamálið var hástafir/lágstafir. CapsLock af og einfalt að leysa

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


AFGREIÐSLUAPÓTEK – AFGREIÐSLA LYFSEÐLA

• Afgreiðslupótekið er sjálfstæð eining með sérstakan lyfjalager

• Notum Medicor lyfseðlaafgreiðslukerfið 

• Innbyggð tenging við miðlæga gagnagrunninn (ICEMVO)

• Hefur gengið eins og í sögu, engin sérstök vandamál

• Skönnun er aukaskref og tekur tíma. 

• Starfsfólk finnur vel fyrir auknu álagi.
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HVERNIG GEKK

• Töluverð vinna hefur bæst við vegna skönnunar eins og búast mátti við.

• Ef upp koma vandamál þá þarf að komast að rót vandans. 

• Hingað til höfum við fengið skjót svör frá Lyfjaauðkenni. Hefur því ekki 
valdið verulegum töfum enn sem komið er. 

• Einhver yfirgangstími verður enn um sinn á innleiðingunni á meðan eldri 
birgðir klárast.
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NÆSTU SKREF

• Sjá til hvernig málin þróast og bregðast við þegar þörf er á

• Breytt skipurit LSH og nýir stjórnendur lyfjamála sem hafa ef til vill aðra
sýn á þessi mál

• Arnþrúður Jónsdóttir – Deilarstjóri lyfjaþjónustu

• Tinna Rán Ægisdóttir - Yfirlyfjafræðingur
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