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Ef forráðamenn, þrátt fyrir ráðleggingar heilbrigðisstarfsfólks, ákveða að hafna bólusetningum fyrir barn
sitt þarf að skrá það í Ískrá á eftirfarandi hátt (3 atriði):

1) Höfnun skráð:
a) Tvísmella í gluggann ‚ónæmi‘ í línu nemandans í bekkjarskrá (mynd 1).
b) Í ónæmisaðgerðarglugganum sem opnast er hakað í ‚hafna‘ kassann fyrir aftan viðkomandi bóluefni
sem á að hafna (mynd 2).
c) Þá kemur upp viðvörunargluggi sem spyr hvort örugglega eigi að HAFNA viðkomandi bóluefni.
d) Smellt er á ‚Yes‘ til að skrá höfnun á viðkomandi bóluefni og sendir Ískrá upplýsingar um það í

bólusetningagrunn sóttvarnalæknis.
e) Dagsetningin virkjast sjálfkrafa þegar smellt hefur verið á ‚yes‘ og þá verður ekki hægt að skrá

viðkomandi bóluefni á nemandann. Hægt er að breyta dagsetningunni með því að skrifa ofan í
dagsetningu dagsins áður en glugganum er lokað.
f)

Höfnuð bólusetning birtist á yfirliti yfir ónæmisaðgerðir (mynd 3). Þar er einnig hægt að ógilda
skráningu á höfnun, með því að smella í kassann undir ‚ógilda‘, ef forráðamönnum snýst hugur.

Mynd 1: Til að skrá höfnun á bólusetningu hjá Finnjóni þarf að tvísmella í línuna hans í bekkjarskrá undir ‚ónæmi.

Mynd 2: Hakað er í dálkinn í línu viðkomandi
bóluefnis undir ‚Hafnað‘ til að skrá höfnunina.

Mynd 3: Á yfirliti yfir ónæmisaðgerðir kemur ‚Hafnað:‘ fyrir framan
viðkomandi bóluefni. Ef forráðamönnum snýst hugur er hægt að
‚ógilda‘ höfnunina með því að smella í dálkinn undir ‚ógilda‘

2) Merkja bólusetningastöðu – Hafnað/Hafnað að hluta
Þegar bólusetningu er hafnað þarf að merkja
bólusetningastöðu nemandans eftir því.
Farið er í örina í línunni ‚Bólusetningar‘ í
ónæmisaðgerðaglugganum (einnig hægt í heilsufarsskrá
nemandans) og valið af listanum ‚Hafnað/Hafnað að hluta‘
eins og við á (mynd 4).
Mynd 4: MMRvaxPro bólusetningu var hafnað hjá
Finnjóni og því er bólusetningastaða hans merkt
‚Hafnað að hluta‘
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3) Skrá samskipti um höfnun:
Skrá þarf samskipti þegar forráðamenn hafna bólusetningu hjá barni sínu.
a) Tvísmella á bólusetningastöðu nemandans þar sem skráð er ‚Hafnað/Hafnað að hluta‘ (mynd 5).
b) Forskráð samskipti opnast í tilefnisflokknum ‚Ónæmisaðgerðir‘ (mynd 6).
c) Forskráningunni er hægt að breyta eftir þörfum með því að ‚afhaka‘ og haka í aðra möguleika.
d) Skrá þarf í lýsingu samskiptanna hvaða bólusetningu er hafnað.
e) Mikilvægt er að fá staðfestingu á höfnuninni frá foreldrum með eyðublaði eða tölvupósti.
Tölvupóstinn þarf að afrita(Ctrl C) og líma(Ctrl V) inn í lýsingu samskiptanna.

Mynd 5: Tvísmella er í bólusetningastöðu Finnjóns
‚Hafnað að hluta‘ til að opna samskipti.

Mynd 6: Forskráð samskipti opnast sem hægt er að breyta eftir þörfum. Skráð er í lýsingu
samskiptanna hvaða bólusetningu er hafnað og einnig var sett inn í samskiptin staðfesting frá
móður Finnjóns varðandi höfnunina.

