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Rafræn svör frá vefjaflokkunardeild Blóðbankans. 

Leiðbeiningar hér að neðan gilda um rannsóknir gerðar eftir 01.01.2013. 

Eldri niðurstöður má skoða skv leiðbeiningum undir flipanum „Svartextar“. 

A. Leiðbeiningar - PDF af yfirlitssvörum frá Blóðbankanum. 

1. Opnið Heilsugátt. Sláið inn kennitölu þess einstaklings sem á að 

skoða.  

 

2. Undir flipanum "Rannsóknaniðurstöður" í dálknum "Rannsókn" er 

linkur "Vefjaflokkun". Smellið á hann.  

 

3. Þá birtist mynd af möguleika til að opna pdf skjal af yfirlitssvarinu, 

sjá hér að ofan. 

4. smellið á opna og þá opnast pdf útgáfa af yfirlitssvarinu. 

 

B. Leiðbeiningar - Sjá niðurstöður gegnum Interinfo 

1. Opnið Heilsugátt. Sláið inn kennitölu þess einstaklings sem á að 

skoða. Ofarlega á skjánum er stika, á henni er hnappur "Interinfo". 

 

2. Smellið á "Interinfo". 

3. Upp kemur mynd fyrir viðkomandi sjúkling, sjá mynd 1. 
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Mynd 1. 

4. Smellið á flipann „Vefjaflokkun / Stofnfrumur“ fyrir rannsóknir 

gerðar eftir 01.01.2013, veljið flipann „Svartextar“ fyrir eldri 

rannsóknir. 

5. Undir flipanum „Vefjaflokkun“ eru niðurstöður frá 

vefjaflokkunardeild, mynd 2. 

6. Í dálkinum „Greining“ og dálkinum „Próf“ kemur fram hvaða 

rannsóknir hafa verið gerðar. Niðurstaða rannsóknarinnar sést í 

dálkinum „Niðurstaða“. 

7. Með því að smella á rannsóknanúmerið eða myndina af 

stækkunarglerinu má fá nánari upplýsingar um viðkomandi 

rannsókn, sjá rauðan hring á mynd 2. 
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Mynd 2. 

 

8. Í athugasemdinni koma m.a. fram nánari upplýsingar um krosspróf, 

mynd 3. 

9. Niðurstöður krossprófs eru skráðar á kennitölu gjafa. Til að sjá 

niðurstöður krossprófsins þarf að smella á örvahnappinn lengst til 
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vinstri. Þá birtast upplýsingar um kt gjafa og þega og dagsetningu 

sermis. 

10. Niðurstöður HLA mótefnaskimunar koma fram sem PÓS eða NEG og 

viðeigandi athugasemd, mynd 4.  

11. Best er að smella á rannsóknanúmerið til að fá yfirlit yfir niðurstöður 

mótefnaskimunarinnar og mótefnagreiningarinnar, þá sést sértækni 

HLA mótefnanna sem greind eru, mynd 5. 

 

Mynd 3. 
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Mynd 4. 
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Mynd 5. 

 

 


