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Eyðublöð og Yfirlit stofnunar 
Spurningalistar 

Saga 2020.2 

 

Spurningalistar - ferli í eyðublöðum og heilsuveru 

Starfsmaður fer í Eyðublaðaeiningu og velur kerfissjúkling. Starfsmaður setur blaðið 
„Spurningalisti“ í Samskipti og fyllir út. Athugið að efsti reiturinn „Flokkur“ verður ekki virkur 
fyrr en í útgáfu 2020.3 en þá verður hægt að flokka spurningalistana eftir tegund. Fjöldi 
spurningalista sem starfsmaður getur valið úr, í reitnum „Spurningalisti sem senda á“, fer 
eftir uppsetningu á hverjum stað. Athugið að ef eyðublað finnst ekki þá þarf að virkja 
eyðublaðið á þeirri innskráningardeild sem starfsmaður vinnur á. 
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Viðtakandi má svara: Hér getur starfsmaður stillt hversu oft viðtakandi má svara 
spurningalista og er í boði að velja „Einu sinni“, „Að hámarki …“ og „Eins oft og hann/hún 
kýs“.  

 

 

 

Áminningar: Hægt er að stilla áminningu fyrir hvern spurningalista og er það gert í 
eyðublaðinu sjálfu. Starfsmaður getur valið um; „Aldrei“, „Einungis ef svar hefur ekki borist“ 
og „Alltaf ef margir dagar líða á milli svara“. 

  

Velji starfsmaður „Einungis ef svar hefur ekki borist“ þarf hann að velja dagsetningu í 
reitnum hægra megin.  

 

Velji starfsmaður „Alltaf ef margir dagar líða á milli svara“ þarf hann að skilgreina hámark 
fjölda daga milli svara. 

 

 

Hægt er að setja inn dagsetningu sem spurningalisti rennur út á en má sleppa að fylla út 
þennan reit.  
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Starfsmaður getur skrifað skilaboð til einstaklings en þennan reit má líka sleppa að fylla út. 

  

 

Þegar búið er að fylla út blaðið smellir starfsmaður á gula lásinn „Staðfesta“ og upp koma 
skilaboð frá Sögu (sjá mynd fyrir neðan). Smellt er á „Já“ og spurningalistinn sendist til 
einstaklings í HeilsuVeru. Athugið að farsímanúmer verður að vera skilgreint í 
Persónuupplýsingum einstaklings svo hann fái SMS um að hann eigi skilaboð sem hann þarf 
að skoða í HeilsuVeru. 

 

 

Í Eyðublaðaeiningu birtist textasýn af spurningalistanum í neðri glugga. Hér fyrir neðan er 
fjallað um Aðgerðarhnappinn.  
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Einstaklingur fær SMS um að hann eigi ný gögn í HeilsuVeru. Hann skráir sig inn með 
rafrænum skilríkjum. Í HeilsuVeru er hnappur sem á stendur „Spurningalistar“. Einstaklingur 
smellir á „Spurningalistar“ og sér strax að hann er með ósvaraðan spurningalista. 

 

Einstaklingur smellir á „Svara“ og svarar spurningalistanum. Þegar hann hefur lokið við að 
svara smellir hann á „Senda“.  

Þegar einstaklingur hefur svarað spurningalistanum og sent svörin breytist sýnin í 
Eyðublaðaeiningunni í Sögu. Svör einstaklings sjást. 
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Í Aðgerðarhnappi í Eyðublaðaeiningu eru eftirfarandi valmöguleikar; „Skrá nýtt svar“, „Breyta 
svari“ og „Stilla áminningar“. 

 

Þegar starfsmaður velur „Skrá nýtt svar“ opnast nýr 
spurningalisti hjá honum og getur hann svarað 
spurningalistanum. Neðst er hnappurinn „Vista nýtt svar“ og 
„Hætta við“ og þegar starfsmaður vistar nýtt svar þarf hann 
að gefa ástæðu fyrir nýju svari og þá bætist við nýtt svar í 
spurningalistana í Yfirliti stofnunar og Eyðublaðaeiningu.  
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Þegar starfsmaður velur „Breyta svari“ þá opnast svör einstaklings og starfsmaður getur 
breytt svörum hans. Neðst velur hann að Vista eða Hætta við. Þegar starfsmaður velur Vista 
birist gluggi þar sem hann þarf að gefa ástæðu fyrir breytingum: 

 

„Stilla áminningar“ er síðasti aðgerðarhnappurinn og þegar starfsmaður smellir á hann 
birtist eftirfarandi gluggi: 

 

  

Yfirlit stofnunar - Spurningalistar  

Í Yfirliti stofnunar birtast allir spurningalistar á stofnun í hnappinum „Spurningalistar“ og 
getur starfsmaður skoðað „Svör“ og „Yfirlit“.  

Í flipanum „Svör“ er hægt að leita eftir spurningalistum, tímabili, kennitölu og nafni. Þrjár 
aðgerðir eru í boði; „Setja sem valinn einstakling“, „Opna eyðublað“ og „Flytja lista í Excel“. 
Starfsmaður getur einnig valið að sía listann.  
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Í flipanum „Yfirlit“ birtast allir spurningalistar sem sendir hafa verið til einstaklinga í 
HeilsuVeru frá deildum sem innskráður starfsmaður hefur aðgang að og er hægt að skoða 
einstök svör með því að smella á línu og birtist þá textasýn af svarinu beint fyrir neðan.  

Ef fleiri en eitt svar er komið frá einstaklingi í tengslum við sama spurningalistann þá birtast 
þau öll í textasýn undir sömu línu sem er valin fyrir ofan.  

Grænt hak í línunni lengst til vinstri merkir að svar hefur borist frá einstaklingi.  

Hægt er að skoða spurningalista út frá mánuði, fyrir síðustu 6 mánuði, núverandi ár og 3 ár 
aftur í tímann.   

Einnig er hægt að haka í „Einungis svarað“ og birtast þá einungis spurningalistar sem 
einstaklingar hafa svarað.   

Hægt er að leita bæði í efri og neðri glugga.  

 
 
Með kveðju, 

 Origo Heilbrigðislausnir  


