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með gagnvirkum sjónvarpstengingum á heimili sínu. 
Með hagnýtingu skipulegra flæðirita og aðstoðar fag-
fólks getur sjúklingurinn til dæmis sjálfur fylgst með 
eigin mælingarniðurstöðum og stýrt skammtastærð 
algengra lyfja, svo sem blóðþynningar-, blóðþrýst-
ings-, sykursýkis- og skjaldkirtilslyfja. Bætt upplýs-
ingaflæði auðveldar sjúklingnum að velja strax réttan
stað í heilbrigðisþjónustunni og forðar þannig fjölda 
óþarfra heimsókna á bráðamóttökur sjúkrahúsanna 
vegna vandamála sem ekki krefjast bráðra eða sér-
hæfðra úrlausna. Þessu gæti fylgt mikið hagræði og 
sparnaður í heilbrigðiskerfinu.   

Heilbrigðisþjónustan er smám saman að færast í 
átt að einstaklingsmiðaðri þjónustu þar sem sjúkling-

urinn sjálfur er þátttakandi og meðvirkur í ákvarðana-
töku. Meiri áhersla er lögð á fyrirbyggjandi aðgerðir 
og greiningu sjúkdóma á frumstigi. Sjúklingar gera 
aukna kröfu um skjóta sjúkdómsgreiningu og bestu 
mögulega meðferð. Hlutverk læknisins er að breyt-
ast og verður sífellt meira ráðgefandi í stað þess að 
stjórna með valdboði.  

Saga læknisfræðinnar geymir mörg dæmi um litlar 
uppgötvanir sem ollu straumhvörfum vegna þess að 
framsýnir menn kunnu að tileinka sér nýjungar og 
þróa þær áfram. Upplýsingatækni nútímans býr yfir
möguleikum til gríðarlegra framfara í læknisfræði. 
Við læknar þurfum koma auga á þessa möguleika og 
nýta þá til að þróa fræðigreinina á komandi árum.
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