
   
 

 

 

SVARA- OG BEIÐNAKERFI FYRIR 

ÓNÆMISFRÆÐIDEILD, SÝKLAFRÆÐIDEILD OG 

VEIRUFRÆÐIDEILD LSH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBERLAB ER BÆÐI VEFVIÐMÓT OG GÁTT ÚT FRÁ SÖGUKERFINU TIL AÐ SKOÐA NIÐURSTÖÐUR OG 
SKRÁ BEIÐNIR FYRIR OFANGREINDAR RANNSÓKNARSTOFUR Á LSH. GÖGN ÓNÆMISFRÆÐIDEILDAR 
NÁ AFTUR TIL 1.JANÚAR 2006, GÖGN SÝKLAFRÆÐIDEILDAR AFTUR TIL 1.JÚLÍ 2006 OG GÖGN 
VEIRUFRÆÐIDEILDAR AFTUR TIL 1.JANÚAR 2007.  INNLEIÐING  Á BEIÐNAHLUTA CYBERLAB 
STENDUR YFIR. 
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INNSKRÁNING 

Cyberlab er bæði til sem vefviðmót og sem gátt út frá Sögu-kerfinu. Slóðin í Cyberlab er: http://cyberlab  og 

er á innri vef LSH undir FlýtileiðirKerfi. 

 Í fyrsta skipti sem notandi skráir sig inn þarf að fara í vefviðmót. Slegið er inn lykilorðið cyber123 og síðan 

er því breytt í sama lykilorð og notað er í Sögu-kerfinu. Eftir að búið er að skipta um lykilorð er hægt að fara 

í Cyberlab í gegnum Sögu-kerfið. 

Tengiliðir:   

Heilbrigðis-og upplýsingatæknideild: Kristbjörg Theodórs Jónsdóttir. Ónæmisfræðideild: Sandra 

Magnúsdóttir. Sýklafræðideild: Linda Markúsína Helgadóttir. Veirufræðideild: Erla Björk Gunnarsdóttir. 

SVARAKERFI – SKOÐUN NIÐURSTAÐNA 

Hægt er að leita að niðurstöðum á tvo vegu í vefviðmóti  „Niðurstöður fyrir beiðni“ og „Niðurstöður 

fyrir sjúkling“ 

 

Niðurstöður fyrir beiðni 

 

 

 

 

Nýtt! Leitarniðurstöður fyrir beiðni: „New to“ Annars vegar hægt að velja niðurstöður sem notandi sjálfur 

hefur ekki skoðað og hins vegar niðurstöður sem enginn hefur skoðað. 

 

 

 

Niðurstöður fyrir beiðni: Leit eftir beiðnanúmeri (1), stöðu beiðnar (2), eðli niðurstöðu (ný, afbrigðileg, 

frá hvaða rannsóknarstofu) (3), tímabili (4) og  beiðanda (5).  

    (5) 
(1) 

(2) 

(4) 

(3) 

http://cyberlab/
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Niðurstöður fyrir sjúkling 

 

 

  

Kennitala slegin inn, ýtt á Enter eða   

Nafn sjúklings birtist og þegar klikkað er á það birtist listi yfir beiðnir sem til eru í Cyberlab fyrir 

viðkomandi einstakling. 

 

Þegar farið er í Cyberlab út frá Sögu/Heilsugátt hefur sjúklingurinn þegar verið valinn og skrefið hér 

að framan því óþarft. 

 

Ýmsar merkingar niðurstaðna 

 Táknar niðurstöður sem eru í vinnslu 

 Niðurstöður sem ekki hafa verið skoðaðar áður. Verður rautt ef niðurstöður eru orðnar eldri en 7 

daga og helst þannig í 90 daga. 

 Beiðni inniheldur „afbrigðilegar“ niðurstöður 

 Niðurstaða rannsókna sem skilgreindar hafa verið sem bráðarannsóknir 

 Þegar ýtt er á þennan hnapp opnast gluggi með upplýsingum um allar rannsóknir sem pantaðar hafa verið 

á beiðnina. 

Leitað eftir auðkenni sjúklings. Kennitala eða nafn sjúklings er slegið inn. Ef leitað er eftir nafni er 

reiturinn „Nafn“ notaður bæði fyrir fornafn og eftirnafn. Einnig má leita eftir fæðingardegi og kyni.  

Reitirnir: „Fornafn“ og „Nafn maka“ eru ekki virkir.  

Ekki notað 

Ekki notað 
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Síðan má fara inn í hverja beiðni fyrir sig með því að klikka á hana. 

 

Þá opnast mismunandi möguleikar á skoðun niðurstaðna fyrir þennan tiltekna sjúkling. Hér fyrir ofan hefur 

verið valið að hafa eina niðurstöðu sýnilega í einu.  

 

Fjöldi sýnilegra beiðna 

 

 

  

Hér fyrir neðan hefur verið valið að hafa fleiri niðurstöður sýnilegar í einu. 

 

Fjöldi sýnilegra beiðna. Hægt er að velja að vera með 1-20 beiðnir sýnilegar samtímis og hægt að velja 

niðurstöður eftir sýnatökutíma viðkomandi sýna.                                                                                                                                                                            
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Síun niðurstaðna eftir deildum/flokkum rannsókna 

 

Nýtt!   

Ofarlega í horninu vinstra megin sést hjá hvaða deild sjúklingur á rannsóknarniðurstöður (hér hjá öllum 

þrem). Hægt er að velja að birta niðurstöður frá einni rannsóknarstofu í einu með því að ýta á viðkomandi 

hnapp. Ef ekkert er valið birtast niðurstöður frá öllum rannsóknarstofunum á skjánum. 

Ef sjúklingur á einungis niðurstöður frá einni rannsóknarstofu birtast heiti á flokkum rannsókna sem gerðar 

hafa verið á sjúklingi.  

  

Hægt er að haka við einn ákveðinn flokk rannsókna. Ef ekkert er valið birtast allir flokkar rannsókna. 

Helstu flýtihnappar 

 

 

Last results   Sýnir nýjustu niðurstöður fyrir hverja tegund rannsóknar sem hefur verið gerð.  

Athugið: Þessi flýtihnappur virkar ekki vel þegar skoðaðar eru niðurstöður frá Veirufræðideild þar sem ekki 

sjást nægilega skýr tengsl á milli sýnategunda og rannsókna. Þetta verður því miður ekki lagfært fyrr en í 

næstu uppfærslu Cyberlab. 

Sía eftir rannsókn   Nýtt!  Hægt er að sía út ákveðnar rannsóknir með því að haka við þær og ýta síðan á 

síuna. Dæmi: 

                 

Til að taka síuna af aftur þarf að ýta á: „Taka síu af“   

Invert Selection   Nýtt!   Notað með . Með því að klikka á þennan takka er hægt að velja (haka 

við) allar sýnilegar rannsóknir í niðurstöðuglugga í einu. Með því að klikka aftur á takkann er breytt aftur í 

fyrra horf. 
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Saga niðurstöðu     Nýtt!  Hægt  er að velja ákveðna rannsókn í niðurstöðuglugga með því að haka við 

nafn hennar og ýta síðan á þennan nýja takka. Sami gluggi opnast þegar ýtt er á  

Ef niðurstöður eru í formi tölugilda má skoða þær á grafi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hægt er að breyta stillingu fyrir 

fjölda niðurstaðna eða setja inn 

tímabil 

Dæmi: Merkt við CMV magnmælingu í plasma-gildi  og ýtt á  
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Saga niðurstöðu – frh. 

 

 

 

 

 

Hér var fyrirfram búið að velja 

ákveðna rannsókn. 

Einnig er hægt að velja úr 

glugganum „Tiltækur“og flytja 

yfir í gluggann „Valið“ með því 

að ýta á  vinstri mús og draga 

milli glugga. Sama aðferð er 

notuð til að flytja rannsóknir í 

hina áttina. 

Til að finna ákveðna tiltæka 

rannsókn er gott að nota grænu 

leitarlínuna þar sem má leita eftir 

hluta úr nafni rannsóknar. 

Dæmi: 

 

 

Muna að ýta á „Endurnýja“ ef vali er breytt 
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Ræktunarniðurstöður  Þessi takki er virkur ef sjúklingur á ræktunarniðurstöður annað hvort frá 

Sýklafræðideild eða Veirufræðideild. Athugið að PCR niðurstöður frá Veirufræðideild sjást ekki í þessum 

glugga.  

Þegar smellt er á takkann opnast yfirlitsmynd yfir ræktanir sjúklings, niðurstöður úr leit að erfðaefni 

Clostridium difficile toxin A/B og niðurstöður úr leit að erfðaefni fyrir Atýpíska lungabólgu og kíghósta. 

 Hægt er að velja mismunandi lengd tímabils – síðustu 14 daga – síðustu 30 daga eða allt.  

 

 
Hægt er að smella á niðurstöður til að fá nákvæmari niðurstöður s.s. um ræktun, smásjárskoðun og 

athugasemdir með sýni. 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar ýtt er á   („ Show display options“) opnast 

gluggi sem gefur möguleika á að sía frá niðurstöður í 

ræktanaglugga t.d. eftir sýnategundum og/eða tegund örvera. 

Einnig er hægt að sía frá niðurstöður sem eru óeðlilegar og/eða 

jákvæðar ræktanir. Til að virkja síuna þarf að ýta á  

Til að loka „Display options“ glugga er ýtt á  
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Næmispróf   (Antibiogram summary) Nýtt! Næmispróf er nú hægt að kalla fram í sér glugga. Í fyrri 

útgáfu voru þau eingöngu sýnileg með ræktunarniðurstöðunum. Val er um birtingu næmisprófa frá síðustu 

14 eða 30 dögum eða allra næmisprófa sem til eru í kerfinu fyrir viðkomandi sjúkling.  

 

             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugið: Þar sem lítill hluti sýna sem berast Veirufræðideild fer í veiruræktun (Stærsti hluti þeirra fer 

bara í PCR), eru mjög takmörkuð not af flýtihnappnum „Ræktanir“ fyrir niðurstöður veiruleitar.  

Niðurstöður veiruræktana má auk þess sjá annars staðar (í aðal-niðurstöðuglugga). 
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Aðrir flýtihnappar 

 

     Þessir takkar eru notaðir til að ferðast á milli beiðna 

 

 Prenta PDF 

 Skráning beiðna.  Með því að ýta á þennan takka er hægt að komast beint inn í beiðnahluta Cyberlab og 

skrá nýja beiðni fyrir sjúklinginn (notandi þarf að hafa réttindi til að skrá beiðni í Cyberlab). 

 Aftur í lista. Með því að ýta á þennan takka er farið til baka í síðustu valmynd, lista yfir valda sjúklinga 

eða valdar beiðnir eftir því hvort leitarviðmótið var valið. 

„Display options“  - Stillingar á birtingu niðurstaðna  

  

Grunnstilling í „Display options“ 

 

Ef merkt er við „Viðmið/Eining“ birtast viðmiðunargildi rannsókna 

Ef merkt er við „Einingar“ birtast einingar rannsóknarniðurstaðna 

 „Ræktunarniðurstöður“ ATH. ekki hafa hakað við þennan valmöguleika 

„Long alphanumeric values“ ATH. að hafa alltaf hakað við þennan valmöguleika 

ATH! Notendum  er í sjálfsvald sett 

hvort þeir nota þennan glugga eða 

ekki.  

Hjá öllum notendum er 

upphafsstilling eins og sést á 

myndinni hér til hliðar. 

Ef notandi velur að nota þennan 

glugga, breytir stillingum  og lendir 

í einhverjum vandræðum með 

birtingu niðurstaðna er alltaf hægt 

að breyta stillingum til baka í 

upprunanlegt horf. 

Þegar ýtt er á : „Show display options“ opnast gluggi þar sem hægt er að 

velja hvernig og hvaða niðurstöður birtast í niðurstöðuglugga.  
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Display options-frh. 

Show tests in column without results 

 

 

 

 

 

 

Stilling: „óeðlilegar niðurstöður“ 

 

 

 

Nýtt! „Show tests in column without results“: Ef 

hakað er við þennan valmöguleika birtast nöfn allra 

rannsókna sem hafa verið gerðar á sjúklingi, óháð því 

hvort niðurstöður þeirra eru sýnilegar á skjánum eða 

ekki. Þetta fer t.d. eftir því hvað notandi hefur valið að 

birta margar niðurstöður í einu. Ef niðurstöður fyrir 

rannsókn eru ekki sýnilegar á skjánum er nafn hennar 

yfirstrikað. Hægt er að finna niðurstöðuna með því að 

klikka á yfirstrikaða nafnið en þá finnur kerfið síðustu 

niðurstöðu fyrir viðkomandi rannsókn. 

 

Klikka hér til að sjá síðustu niðurstöðu 

fyrir Rauða hunda IgG mótefni  

Dæmi: Hér til hliðar er einungis niðurstaða fyrir Herpes 

Simplex (1 og 2 IgM) sýnileg á skjámyndinni. 

 Ef notandi vill t.d. sjá síðustu mælingu fyrir Rauða 

hunda (IgG mótefni) getur hann klikkað á yfirstrikað 

nafnið og við það flytur kerfið hann yfir í niðurstöðu 

síðustu mælinga fyrir þessa rannsókn. 

 

 Ef þetta er valið sjást eingöngu niðurstöður sem eru „óeðlilegar“ 
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Display options-frh. 

Sía eftir rannsóknarstofu 

 

Sía eftir einingu 

 

„Sía eftir rannsóknarstofu“ Einnig hægt að 

gera í sjálfum niðurstöðuglugganum með:

 

„Sía eftir einingu“(flokki rannsókna)  

Það sem birtist á listanum ræðst af því 

hvaða rannsóknarniðurstöður sjúklingur á í 

kerfinu. 
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Sía eftir safni  

 

Sía eftir rannsókn 

 

 

 

 

 

 

 

„Sía eftir safni“  

Þá birtast allir flokkar rannsókna óháð því 

hvort sjúklingur á rannsóknarniðurstöður 

sem falla undir þá.  

Nýtt! „Sía eftir rannsókn“   

Klikka í reitinn „Select test“ 

 

Þá birtist listi með nöfnum rannsókna sem 

hafa verið gerðar á sjúklingi. Hægt er að 

merkja við eina eða fleiri  rannsóknir sem 

notandi vill skoða. 

 

Check all: Allar rannsóknir valdar 

 

Uncheck all: Hakið tekið af öllum rannsóknum 

 

Hægt er að finna einstakar rannsóknir með því að 

slá inn hluta af heiti þeirra 

 

Til að taka síuna af:    

Til að loka Display options glugga:  
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Aðrar upplýsingar í niðurstöðuglugga    

Upplýsingar um beiðni 

 

 

 

Niðurstaða í smáatriðum 

 

 

                                                                           

 

 Upplýsingar um beiðni. Þegar ýtt er á þennan takka birtast upplýsingar um beiðnina. Ef þessi takki er 

rauður  bendir það til þess að fyrir liggi athugasemd frá rannsóknarstofu. 

 

Niðurstaða í smáatriðum. Þegar klikkað er í reit fyrir niðurstöðu opnast gluggi sem sýnir niðurstöðu í 

smáatriðum 

 

 

Klikka á niðurstöðu 
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Val á einni eða fleiri beiðnum til útprentunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Viðhengi með rannsókn         

 

 

          

Trúnaðarmálssvör  Sumar niðurstöður eru skilgreindar sem trúnaðarmál og eru því eingöngu 

aðgengilegar beiðanda. Þetta á við Klamydíu-og Sýfilisrannsóknir. Þessum trúnaði hefur verið aflétt fyrir þá 

lækna sem óskað hafa eftir því. Ef óskað er eftir ótakmörkuðum aðgangi að svörum í Cyberlab þarf að senda 

beiðni til Karls G. Kristinssonar (karl@landspitali.is)

 Með því að haka við eina eða fleiri beiðnir sjúklings 

er hægt að velja úr beiðni/beiðnir til að prenta út og/eða 

vista sem PDF skjöl. Þá er hakað við viðeigandi 

beiðni/beiðnir og ýtt á  

 

 Viðhengi með rannsókn. Ef þetta tákn er til staðar, er hægt er að opna viðhengi inn í Gæðahandbók 

Rannsóknarsviðs (Sýklafræðideild) eða heimasíðu viðkomandi deildar (Ónæmisfræðideild) þar sem hægt er 

að lesa sér til um rannsóknina. Þessi möguleiki er enn sem komið er ekki til staðar fyrir Veirufræðideild 
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BEIÐNAKERFI – SKRÁNING BEIÐNA  

Beiðnahluti Cyberlab er í innleiðingu og ekki eru allir notendur komnir með réttindi til að panta í kerfinu.  

VEFVIÐMÓT (http://cyberlab)  Farið í SKRÁNING BEIÐNA 

Kennitala eða nafn sjúklings slegið inn og ýtt á ENTER eða  Ef leitað er eftir nafni á eingöngu að nota 

reitinn „Nafn“. Reitirnir  merktir „Fornafn“ og „Nafn maka“ eru ekki notaðir. 

 
Þegar farið er í Cyberlab út frá Sögu/Heilsugátt hefur sjúklingurinn þegar verið valinn og skrefið hér 

að framan því óþarft. 

 

Smellt er á nafn sjúklings og þá opnast fyrsti glugginn fyrir skráningu. Beiðnaskráning fer fram í 3 þrepum: 

 1) Upplýsingar um beiðni, 2) Pantanir og 3) Viðbótarupplýsingar. 

 

Skráning beiðna – Upplýsingar um beiðni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekki notað 

 

1 2 3 

          

Eftirtalin atriði er nauðsynlegt að 
fylla út: 
 
Tökutími. Ef sýnatökutími er annar en 
skráningartími er honum breytt. Ef 
ekki stendur til að taka sýni strax, er 
tökutími látinn standa óbreyttur, 
beiðnin eingöngu vistuð en ekki send 
og sýnatökutíma breytt síðar.  
Beiðandi er valinn úr læknalista sem 

opnast með því að ýta á  Hægt er 
að nota grænu leitarlínuna neðst til 
að leita í listanum eftir læknanúmeri, 
nafni eða hluta nafns. Þegar beiðandi 
er fundinn er annaðhvort tvíklikkað á 
nafn hans eða línan með nafni hans 
merkt og ýtt á „Staðfesta“. Ef 
læknirinn sjálfur er að skrá beiðnina 
er nafn hans fyrirfram valið í þennan 
reit. 
Aðsetur er á sama hátt valið úr lista 

sem opnast með því að ýta á  við 
reitinn fyrir aðsetur beiðanda. 

 

 

 

Ýtt er á  eða  til að komast áfram í Pantanir sem er næsta skref 

1 

Ekki notað 

http://cyberlab/
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Skráning beiðna - Pantanir 

 

 

 

 

Nýtt! Nú er hægt að panta fyrir fleiri en eina deild á þessu stigi og fara síðan í næsta skref skráningar  

Í fyrri útgáfu þurfti að ljúka við pöntun fyrir hverja deild fyrir sig og fara síðan aftur í upphafsmynd fyrir 

skráningu beiðnar ef panta átti fyrir aðra deild (sjá einnig: Ef pantaðar eru rannsóknir fyrir sama sjúkling á 

fleiri en einni rannsóknarstofu á sama tíma.) 

 

 

          2 

Pantanablað Sýklafræðideildar opnast sjálfkrafa fyrst. Hægt er að velja pöntunarblöð 

Ónæmisfræðideildar eða Veirufræðideildar með því að haka við viðkomandi deild. 

 

 Öll pöntunarblöðin kölluð fram í einu (ekki er mælt með þessari stillingu) 

 Gefur möguleika á að útbúa óskalista fyrir einstakar deildir þ.e. lista með þeim pöntunum 

sem mest eru notaðar. Ekki búið að taka í notkun. 

 Þessi takki gefur möguleika á að leita að viðeigandi rannsóknum (þá er leitað á 

pöntunarblöðum allra deildanna) með því að slá inn nafn eða hluta af nafni rannsóknar og ýta á 

„Leita“. Ekki er hægt að ábyrgjast að allar viðeigandi rannsóknir birtist því að eingöngu er leitað í 

nöfnum rannsókna eins og þau birtast á pöntunarblöðunum en sjálfsagt er að prófa þennan 

leitarmöguleika. 

 Dæmi: Hér er slegið inn: berkjuskol 
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     Pantanir  Sýklafræðideild 
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Pantanir Sýklafræðdeild- frh. 

 

 
 

Sýni þarf að merka með límmiðum sem kerfið úthlutar. Það er nauðsynlegt til að hægt sé að rekja 

sýnið til beiðninnar þegar það er móttekið á rannsóknarstofunni. Passa þarf að strikamerki sé 

óbrotið og ekki límt yfir það með öðrum merkingum. Ef pöntuð eru fleiri en ein rannsókn á sama 

sýnið verður að passa upp á að líma alla límmiða á sýnið svo ekkert misfarist á rannsóknarstofunni. 

Þetta á einnig við þegar pöntuð eru tvö blóðræktunarsett eða 3 mósastrok. Þá þarf að passa að líma 

rétta límmiða á hvert sýni. Dæmi um límmiða er hér fyrir neðan og þar sést sama beiðnanúmerið en 

sýnanúmerið er aftasti stafurinn í númerinu. 

 

Ef verið er að panta sýklafræðirannsókn þá  má panta fleiri en eina tegund sýnis á sama 

pöntunarblaði. Ef panta þarf fleiri en eina rannsókn sömu gerðar t.d. tekið fleiri en eitt sýni af sömu 

gerð þarf að fylla út beiðni fyrir hvert sýni fyrir sig. Undantekning eru blóðræktanir, mósastrok og 

yfirborðsstrok. 
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Pantanir  Veirufræðideild 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Athugið: 

Aðeins er hægt að panta eina tegund af sýni á pöntunarblaði Veirufræðideildar. Ef  beiðandi er t.d. 

bæði með saursýni og nefkoksstrok í veiruleit þarf að búa til tvær beiðnir. EDTA-blóð/plasma og 

heilblóð/serum eru skilgreind sem tvær mismunandi sýnategundir í Cyberlab og því þarf að búa til 

tvær beiðnir ef þarf að senda báðar þessar tegundir blóðsýnis. 

Panilar: Til að auðvelda t.d pöntun rannsókna vegna stunguslysa er hægt að panta panil „Vessa-eða 

blóðmengunarslys“. Þá pantast sjálfkrafa allar þær rannsóknir sem þarf að gera svo að ekki þarf að 

merkja við neitt fleira á pöntunarblaðinu. Sama á við um aðra panila Veirufræðideildar s.s. 

„Líffæraflutning“ „Torch“ o.fl. 

Tegund blóðsýnis: Mikilvægt er að fara eftir upplýsingum um hvort kjörsýni fyrir blóðrannsókn er 

venjulegt heilblóð (Serum) eða EDTA (Plasma). EDTA-plasma er kjörsýni fyrir mörg sérpróf á 

blóði t.d. PCR-próf. Á pöntunarblaðinu kemur fram í hvaða rannsóknir þurfi EDTA-blóð, þá stendur 

EDTA blóð aftan við nafn rannsóknarinnar. Einnig koma þessar upplýsingar fram í  

viðbótarupplýsingum í skráningarferli beiðnar. Á límmiðunum sem prentast út þegar beiðnir eru 

sendar eru einnig upplýsingar um kjörtegund blóðsýnis. 
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Pantanir Ónæmisfræðideild 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Flestar rannsóknir ónæmisfræðideildar eru gerðar á venjulegu heilblóði (Sermi). 

 Fyrir frumuörvunarpróf, Átfrumupróf (Phagotest)  og Drápspróf (BURST-test) verður að nota Heparín 

heilblóð og fyrir rannsóknir í flæðifrumusjá er notað EDTA- blóð og ýmis sýni með storkuvara þegar við á. 

EDTA-plasma  og Citrat-plasma er notað fyrir nokkur kompliment.  

Á  pöntunarblaðinu kemur fram í hvaða rannsóknir þurfi annað en heilblóð t.d. EDTA-blóð þá  stendur 

(EDTA-blóð) aftan við heiti rannsóknar. Mikilvægt er að fara eftir þessum upplýsingum. 

 Á límmiðunum sem prentast út þegar beiðnir eru sendar eru einnig upplýsingar um tegund blóðsýnis. 
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Pantanir Ónæmisfræðideild-frh. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Varðandi  pöntun á s-IgE þá hefur pöntunum verið skipt í 5 hluta.  

Fæðutengdum prófum er skipt í tvo hluta og innöndunar-tengd próf eru í tveim hlutum og svo eru lyf og 

annað sér. 

Þegar flokkar (blöndur) eru pantaðar er mælt með að panta ekki sérstök próf sem flokkurinn inniheldur. Í 

lok pöntunar kemur upp spurning  hvort halda eigi áfram ef flokkurinn er jákvæður. Þar á að haka í ef 

halda á áfram. 
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Skráning beiðna - Viðbótarupplýsingar 

 

 

 

 

 

Ástæða sýnatöku er dæmi um reit sem nauðsynlegt er að fylla út en slíkir reitir eru merktir með   

 

Upphafsdagur einkenna    Ekki er nauðsynlegt að fylla út en getur haft áhrif á val á rannsóknum og túlkun 

niðurstaðna á Veirufræðideild 

 

Aðrar „Viðbótarupplýsingar“ eru mismunandi  eftir deildum. Dæmi : Nánari upplýsingar um sýni t.d. 

staðsetning (Dæmi: tunga) og tegund (Dæmi: sár), geymsla sýnis (Sýklafræðideild), upplýsingar og 

ábendingar um rannsóknir og nánari óskir um rannsóknir  

 

 

 Last orders   Síðustu beiðnir fyrir þennan sjúkling 

 Last results  Sýnir nýjustu niðurstöður fyrir hverja tegund rannsóknar sem hefur verið gerð 

 Flýtilisti   Yfirlit yfir það sem búið er að merkja við á pantanablaði 

 

Ýtt er á  eða  til að komast áfram í Viðbótarupplýsingar sem er næsta skref 

       Viðbótarupplýsingar 

Tegund blóðsýnis: Fyrirfram merkt við „Heilblóð (Se)“ 

því það er kjörsýni fyrir pantaðar rannsóknir   
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Yfirlitsmynd: Beiðni samþykkt og send 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef pantaðar eru rannsóknir fyrir sama sjúkling á fleiri en einni rannsóknarstofu á sama tíma. 

 

 

Cyberlab-númer 

Yfirlitsmynd opnast þar sem fram koma allar upplýsingar um beiðnina s.s. upplýsingar um sjúkling, 

beiðanda, aðsetur beiðanda, stöðu beiðnar (hér: Skráð í Cyberlab), upplýsingar um hver skráir beiðnina 

og hvaða rannsóknir eru pantaðar. Á þessu stigi hefur beiðnin ekki enn verið send til viðkomandi 

rannsóknarstofu og númer beiðnarinnar er ennþá Cyberlab-númer. 

 

 

 

Ef allar upplýsingar á yfirlitsmynd eru réttar er beiðnin samþykkt með því að ýta á  Hægt er 

að  breyta beiðni með því að ýta á  eða skrá aðra beiðni fyrir sjúking með því að ýta á 

 Ekki er hægt að breyta eða hætta við beiðni eftir að búið er að senda hana. 

Athugið: Með því að ýta á  er beiðninni eytt. 

Eins og sést á flýtilistanum hér til hliðar hafa verið pantaðar 

rannsóknir á öllum þrem rannsóknarstofunum fyrir þennan sjúkling. 

Þegar það er gert kemur bara einn gluggi upp fyrir viðbótarupplýsingar 

en eftir það eru beiðnirnar orðnar þrjár. 

 

Beiðnirnar hafa fengið þrjú 

mismunandi Cyberlab-númer. Því 

þarf að samþykkja og senda hverja 

beiðni fyrir sig. 
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Yfirlitsmynd: Beiðni samþykkt og send –frh. 

 

 

 

 

Það er í lagi að skrá beiðnir þó ekki sé búið að taka sýnið. Beiðnin er þá samþykkt og send eftir að sýnið 

hefur verið tekið og sýnatökutími liggur fyrir. 

Límmiðar  Um leið og beiðnin er send prentast út límmiðar. Sýni þarf að merkja með límmiðum sem kerfið 

úthlutar. Það er nauðsynlegt til að unnt sé að rekja sýnið til beiðninnar þegar það er móttekið á 

rannsóknarstofunni. Passa þarf að strikamerki sé óbrotið og ekki límt yfir það með öðrum merkingum. 

Límmiði til að merkja umslög til sýnasendinga prentast einnig út og má nota til að merkja umslög ef vill. 

Það tryggir örugga merkingu á sendanda og þeirri rannsóknarstofu sem á að móttaka sýnið. 

 

 Sjá bls. 29 Límmiðaprentun í Cyberlab  

Ýtt er á   ef óskað er eftir að prenta samantektarsíðuna. Hægt er að prenta út aukalímmiða 

með því að ýta á  ,  Til að fara til baka, Til að fara út úr kerfinu 

Beiðnum er hægt að breyta og bæta við rannsóknum þar til sýnið er móttekið á rannsóknarstofu. Eftir það 

þarf að hringja til að panta viðbótarrannsóknir. 

 

 

 

Þegar beiðni hefur verið samþykkt og búið er að taka sýnið má senda beiðnina með því að ýta á  

Við það fer beiðnin í rannsóknarstofukerfi viðkomandi deildar og númer beiðnarinnar breytist.  

 

Númer rannsóknarstofukerfis 
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Eftirfylgni með beiðni (á aðeins við um vefútgáfu Cyberlab)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til að breyta beiðnum (aðeins hægt ef ekki er búið að senda þær) og/eða senda beiðnir sem 

ekki er búið að senda er farið í Skráning beiðna Eftirfylgni með beiðni.  

 

Til að finna beiðnina er hægt að leita eftir:  

 

 

  

  

Þegar beiðnin er fundin er smellt á hana og birtist þá yfirlit beiðnarinnar.  

 

Ef ekki er búið að senda beiðnina er hægt að „Hætta við“ eða „Breyta“. Hægt er að „Skrá aðra beiðni fyrir 

þennan sjúkling“, „Senda“ beiðni og „Prenta samantektarsíðu“. 

 

 

 

 

 

 

Kennitölu sjúklings 

eða nafni  

 

Beiðanda (lækni) 

eða aðsetri 

Beiðna-

númeri 

Tíma 

eða 

tímabili 
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LÍMMIÐAPRENTUN Í CYBERLAB 

Ef límmiðar prentast ekki út  þegar beiðni er send úr Cyberlab getur verið að  setja þurfi inn slóð á 

límmiðaprentara . Þá er punkturinn við “Staða límmiðaprentara”  rauður þegar búið er að smella á prenta 

merkimiða (er grænn ef virkur). 

 

Þá þarf að tvísmella á rauða punktinn og  slá inn slóð  t.d. :  

\\smsps04\CYBER_LIM_12B  eða  \\smsps1\CYBER_LIM_20D 

(ath nota þarf öfugt skástrik – oftast  er hægt að nota Alt Gr takka en stundum þarf að halda niðri Ctrl +Alt 

tökkum  til að kalla fram öfuga skástrikið á Ö takka á lyklaborði  og nota tölustafina núll fjórir) 

 

Þá ætti rauði punkturinn við „Staða límmiðaprentara“ að verða grænn og límmiðar að prentast út. 

Einnig er hægt að athuga hvort límmiðaprentun sé virk,  án þess að verið sé að slá inn beiðni, með því að 

fara í „Skráning beiðna“ eða „Eftirfylgni með beiðni“ og slá inn kennitölu t.d. 1111111110 (Fundur) og  

fara inn í einhverja beiðni  og smella á prenta merkimiða. Tvísmella síðan á punktinn(gæti verið ferningur) 

við „Staða límmiðaprentara“  og slá inn slóðina hér að ofan ef glugginn er tómur.   

 

Einnig væri hægt að sækja prentaraslóðina í tölvu með virkri límmiðaprentun  með þessari leið, ef við erum 

búin að týna slóðinni. 

Slóðin fyrir límmiðaprentara  fer eftir notanda sem skráður er inn í Windows  en tölvurnar sem eru í Citrix 

umhverfi er alltaf með sama deildarnotanda skráðan inn og þarf því ekki að hugsa um það. Á þeim deildum 

þar sem eru margir límmiðaprentarar og starfsfólk er ekki alltaf á sömu deild þarf að hafa þetta í huga þ.e. ef 

starfsfólk notar ekki deildaraðgang. 

file://smsps04/CYBER_LIM_12B

