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Samskipti eru skráð þegar: 

a) Starfsfólk í heilsuvernd skólabarna á samskipti við nemendur, forráðamenn þeirra, starfsfólk 
skólans (vegna nemenda) og aðra sem samskipti er átt við vegna nemenda og eru ekki skráð 
annarsstaðar. 

b) Frávik eru í skimunum. 
 
ATH. EKKI er ætlast til að samskipti séu skráð við eðlilegar skimanir. 
 

Skrá samskipti úr bekkjarskrá: 

 

Tvísmella undir ‚Samskipti‘ 
í bekkjarskrá í línu þess 
nemanda sem skrá á 
samskipti hjá. 
 
Samskipti úr bekkjarskrá 
opnast í tilefnisflokknum 
‚Áverkar og slys á skólatíma‘ 
Hægt er að breyta um 
tilefnisflokk með því að 
smella á viðeigandi tilefni. 
 
Í tilefnisflokknum ‚Áverkar 
og sár‘ þarf að byrja á að 
merkja við ‚Tegund slyss‘. 
 
Hakað er fyrir framan 
viðeigandi ‚Hjúkrunar-
viðfangsefni‘ en þau eru 
mismunandi eftir 
tilefnisflokkum. Oftast ætti 
einungis að vera eitt hjúkr.-
viðfangsefni. 
 
Þegar hakað er í viðfangs-
efni þá hakast í ákveðnar 
‚Hjúkrunarmeðferðir‘ sem 
tillaga en því er hægt að 
breyta eins og við á. 
 
Lýsing er skráð eins og þörf 
krefur. Tvísmella þarf í stóra 
gluggann undir 
‚Lýsing/framvinda‘ og 
opnast þá ritgluggi. Reyna 
að hafa lýsingu hnitmiðaða. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=968efd3b-f9dc-11e7-942a-a9720b5d0728
https://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9f7e0f58-f9ed-11e7-9416-005056bc0bdb
https://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9f7e0f58-f9ed-11e7-9416-005056bc0bdb
https://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=c673e781-f9f5-11e7-9416-005056bc0bdb
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Ókláruð 
Hægt er að merkja 
samskiptin ‚ókláruð‘ 
ef klára á þau síðar. 
 
Loka glugga 
Ef skráningu í 
samskiptin er lokið 
er smellt á ‚loka 
glugga‘ 
 
Eyða 
Hægt er að eyða 
samskiptum ef 
skráning var t.d. á 
rangan nemanda. 
 
Prenta 
Hægt er að prenta 
samskipti ef á þarf 
að halda að ósk 
foreldra. 
 
Tilvísun til læknis 
Hægt er að búa til 
tilvísunarblað til 
læknis úr 
samskiptunum. 
 
Eftirfylgd 
Þegar notuð er 
hjúkrunarmeðferðin 
‚Eftirfylgd‘ þá hakast 
sjálfkrafa í kassann 
og þau börn fara á 
vinnulistann 
‚Nemendur í 
eftirfylgd‘ 

 

 
Samskiptin eru meðferðarseðill sem nota má svo lengi sem nemandi er í 
meðferð eða eftirliti hjá heilsuvernd skólabarna vegna sama vanda. T.d. 
ef nemandinn hér að ofan kæmi aftur daginn eftir til að láta skipta um 
plástur á sárinu þá er farið inn í þessi samskipti, merkt ný 
hjúkrunarmeðferð og skráð í ‚lýsing/framvinda‘ dálkinn. Þar sem þetta er 
út af sama vandamálinu eru EKKI búin til ný samskipti heldur notuð 
framvinda. 

 

Sé nemandi til dæmis sjónprófaður og í ljós kemur að hann sér ekki nógu 
vel þá er ein samskipti notuð til að halda utan um öll samskipti sem 
tengjast þessu vandamáli alveg frá sjónprófinu og símtalinu heim, þar til 
svar berst frá augnlækni.  
 
Þurfi barn sem er með langvinnan heilsuvanda, stuðning eða meðferð hjá 
starfsfólki heilsuverndar skólabarna að þá er hægt að velja tilefnið 
‚langvinnur heilsuvandi‘ og nota þau svo fyrir öll verkefni sem upp koma í 
tengslum við meðferð barnsins vegna vandamálsins.  

 

 

 

 
 

 

https://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4663d336-6470-11eb-9468-005056bc2afe

